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LÒI NÓI ĐẨl 

Sinh học la một trong những ngành mũi nhọn của thế ki XXI va đang 

được sự quan tàm của toàn xã hội. Trong lĩnh vực nghiên cứu cơ thể, Sinh học 

đã đạt dược những thành tựu không chỉ có tầm quan trọng vẽ m£t li luân mà 

còn có những gia trị thực tiễn lớn lao. Sinh học lớp 11 là sự nối tiếp của quá 

trinh nghiên cứu về sinh hoc tế bào ờ lớp 10, có nội dung cơ bản về sinh học cơ 

thể đa bào, đó là những kiên thức sinh học ở cấp độ tổ chức cao hơn. 

Để gup các em học sinh yêu thích bộ môn sinh học học tập đạt kết quả 

cao. chúng tói tổ chức biên soạn cuốn “Phương pháp giải các dạng bài tập 

Sinh học 11” Cuốn sách được biên soạn dựa trẽn chương trinh chuẩn Sinh 

học lớp 11, do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2007. 

Nội dung cuốn sách gồm hai phần: 

+ Phán tom tắt các kiến thức của bài 

+ Phấn phản dạng các bài tập 

o phần 2, có các bài tập tự giải, các bài tập trắc nghiệm và gợi ý trả lòi 

các câu hỏi trong sách giáo khoa. 

Các câu hỏi và bái tập trắc nghiệm được soạn theo cấu trúc: câu dẫn và 

4 lựa chọn, kiên thức bám sát nội dung của bài học giúp cho việc ôn tập có 

hiệu quả. 

Ngoài ra, sau mỗi chương có giới thiệu các để kiểm tra kiến thức của 

chưcng: đề các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm. Các đề kiểm tra này không 

nhữrg giúp học sinh định hướng ôn tập mà còn có thể làm tài liệu tham khảo 

cho các thấy cỏ giáo trong quá trình giảng dạy. 

Chúng tỏi hi vọng cuốn sách sẽ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và 

học nôn Sinh học 11 đối với thầy cô giáo và các em học sinh. Mâc dù đã cõ 

gắnc nhưng không tránh khỏi sai sót trong quá trinh biên soạn, chúng tôi rất 

monc nhận được ý kiến góp ý của các thấy cô giáo và các em học sinh dể 

cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lấn tái bản sau. 

Chúc các em đạt được ước mơ của mình ! 

Mọi góp ý xin gởi về: 

- Trung tâm sách giáo dục Alpha - 225C Nguyễn Tri Phương, p,9, Q.5, 

Tp hCM. ĐT: (08) 2676463, 8107718. 

email: alphabookcenter@yahoo.com 

Xin trân trọng cảm ơn 

Các tác giả 



ỊchưrơnglỊ 

CHUYỂN HOÁ VẬT CHAT VÀ NĂNG LƯỢNG 

iNội dung cùa chương giới thiệu vê sự chuyển lioú vật clìút và năng 

lượiiíg trong l ơ thè thực vật và dộng vật, một đục trưng cơ hàn của sự sống, 

quyêít (tịnli toùn hộ các chức năng khác cùa cơ thê sõng; hao gồm quá trình 

trao dôi nước, trao dối khoáng, quang liỢỊ) và hô hấp ở thực vật, quá trình 

tiêu llloá, hô liấp, tuần hoàn và cân hằng nội môi ở cơ thê dộng vật. Những 

yếu rô ảnh hưởng dến quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng, những 

ứng (dụng các kiến thức vê chuyển hoá vật chất và năng tượng vào dời sông 

và sảm Miát. 

A - CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VẢ NĂNG LƯỢNG Ỏ THỰC VẬT 

Bài 1 

Sự HÂP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ 

A. TÓM TÁT KIẾN THÚC 

- Rễ có cấu tạo để thích nghi với chức nàng hấp thụ nước và muối khoáng: rề 
dâm sâu, lan rộng và sinh trưởng liên tục hình thành nên sô' lượng khổng lồ 
các lông hút làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với đất giúp cây hấp thụ 
dược nhiều nước và muôi khoáng. 

- Tế bào lông hút có thành tế bào mỏng, không thấm cutin, có áp suất thẩm 

thấu lớn. 

- Nước dược hấp thụ liên tytỉ từ đất vào tế bào lỏng hút luôn theo cơ chế thẩm 

thấu: đi từ môi trường nhược trương vào dung dịch ưu trương của các tế bào rẽ 
cây nhờ sự chênh lệch áp suất thẩm thâu (hay chênh lệch thế nước). 

- Các ioa khoáng xàm nhập vào tế bào rề cây một cách chọn lọc theo hai cơ 
chế: 

+ Thụ động: Cơ chê khuêch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng 

độ tháp. 

+ Chú động: Di chuyên ngược chiều gradien nồng dộ và cần năng lượng. 



- Dòng nước và các ion khoáng đi từ lông hút vào mạch gỗ cùa rẻ theo 2 con 

đường: 

+ Từ lông hút -* khoáng gian bào -* mạch gỗ 

+• Từ lông hút -» các tế bào sống ”♦ mạch gỗ 

- Các yếu tô ánh hường đến quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng: là: 

nhiệt độ, ánh sáng, ôxy, pH, đặc điểm lí hoá của đất. 

- Hệ rễ cây ảnh hường đến môi trường. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giải 

1. So sánh sự khác biệt trong sự phát triển của hệ rể cây trên cạn và ;ây t huý 

sinh? Giái thích? 

2. Tế bào lông hút có cấu tạo thích nghi với chức năng hút nước vì khoáng 

như thế nào? 

3. Hấp thụ chủ động khác thụ động ở điếm nào? 

2. Các câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1: Định nghĩa nào sau đây không đúng với dạng nước tự do? 

A. Là dạng nưóc chứa trong các khoảng gian bào. 

B. Là dạng nước chứa bị hút bởi các phán tử tích điện, 

c. Là dạng nước chứa trong các mạch dẫn 

D. Là dạng nưóc chứa trong các thành phần của tế bào. 

Câu 2: Nơi nước và chất khoáng hòa tan phải đi qua trước khi vào mạch gỗ 

của rể là 

A. tê bào lông hút. 

B. tế bào biêu bì. 

C. tế bào nội bì. 

D. tê bào vỏ. 

Cảu 3: Vai trò của nưóc đối với dời sống thực vật? 

A. Nước đảm bảo dộ bển vững của các cấu trúc trong cơ thể. 

B. Nước là môi trường thuận lợi cho các quá trình trao đổi chốt, 

c. Nước tham gia các phản ứng hoá học trong cơ thê. 

D. Cả A, B và c dũng. 

Câu 4: Các dạng nước trong cây? 

A. Nước tự do. 
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B. Nước licn kết. 

(Nước lự do và nước liên kết. 

D. Nước cứng. 

Cáu 5: Những giai đoạn của quá trình hấp thụ nước ớ rể? 

A. Giai đoạn nước từ đất vào lõng hút. 

B. Giai đoạn nước từ lóng hút vào mạch gồ của rề. 

G. Giai đoạn nước hị đáy từ mạch gồ cúa rề lên mạch gỗ cùa thán. 

D. Ca A, B và c đúng. 

Cáu 6: Đặc điếm cáu tạo và sinh lí của rề phù hợp với chức năng nhận nước- 

tư đất? 

A. Thành tế bào mỏng không thấm cutin. 

B. Chí có một không bào trung tâm lớn. 

c. Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt dộng hô hấp mạnh của rễ. 

D. Ca A, B và c đúng. 

Càu 7: Con đường vận chuyển nước từ đất vào mạch gỗ? 

A. Qua gian bào và thành tế bào. 

B. Qua chất nguyên sinh và không bào. 

C. Qua bể mặt các tế bào biểu bì của cây. 

D. Cà A và B dứng. 

Câu 8: Đặc đicm cấu tạo tế bào lông hút ờ rễ cây là 

A. thành tế bào mỏng, có thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm 

lớn. 

B. thành tê bào dày, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm 

lớn. 

C. thành tế bào móng, không thâm cutin, chỉ có một không bào trung 

tâm nhỏ. 

D. thành tế bào móng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung 

tâm lớn. 

Càu 9: Đicu nào sau dây không đúng với vai trò của dạng nước tự do? 

A. Tham gia vào một số quá trình trao dổi chát. 

B. Làm giảm dộ nhớt cùa chất nguyên sinh 

C. Giúp cho quá trình trao đổi chất diên ra bình thường trong cơ thè. 

D. Làm dung môi, làm giảm nhiệt độ của cơ thc khi thoát hơi nước. 

Cìu 10: Nước liên kết có vai trò 

A. làm tăng quá trình trao dổi chất diẻn ra trong cơ thế. 



B. làm giám nhiệt độ của cơ thố khi thoát nước, 

c. làm tăng độ nhớt của chất nguyên sinh. 

D. đãm bào dộ bổn vững của hệ thống keo trong chất nguyên sinh của tế bào. 

Câu 11: Lông hút có vai trò chủ yếu là 

A. lách vào kẽ đất hút nưóc và muối khoáng cho cây. 

B. bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vững chắc. 

c. lách vào kẽ hở của đất giúp cho rẻ lấy được ôxi dể hô hấp. 

D. tế bào kéo dài thành lông, lách vào nhiều kẽ đíit làm cho bộ rè lan 

rộng. 

Câu 12: Trong các bộ phận cùa rễ, bộ phận nào quan trọng nhất? 

A. Miển lông hút hút nước và muối khoáng cho cây 

B. Miền sinh trường làm cho rỗ dài ra 

c. Chóp rễ che chở cho rễ 

D. Mién bần che chở cho các phần bên trong của rễ 

Câu 13: Độ ẩm đất liên quan chặt chễ đến quá trình hấp thụ nước ở rẻ nhiư 

thế nào? 

A. Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước càng lớn. 

B. Độ ám đất càng thấp, sự hấp thụ nước bị ngừng. 

C. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn. 

D. Độ Ám đất càng cao, sự hấp thụ nước càng ít. 

Câu 14: Biện pháp nào có tác dụng quan trọng giúp cho bộ rễ cây phát triển? 

A. Phơi ải, cày sâu, bừa kì. 

B. Tưới nưốc đầy đủ và bón phân hữu cơ cho đất. 

C. Vun gốc và xới xáo cho cây. 

D. Tất cả các biện pháp trên. 

Câu 15: Vì sao sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước? 

A. Vì áp suất thẩm thấu của đất giảm 

B. Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng 

C. Vì áp suất thẩm thấu của rễ giảm 

D. VI áp suất thẩm thấu cùa rễ tăng . 

Câu 16: Các quá trình trao đổi nước ờ thực vật? 

A. Quá trình hấp thụ nước ở rể. 

B. Quá trình vận chuyển nước từ rễ lên lá. 

c. Quá trình thoát hơi nước từ lá ra ngoài không khí. 

D. Cả A, B và C đúng. 
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3. (ỉợi ý trá lòi các câu hói sách giáo khoa 

Câu ì: Rề thực vật trcn cạn sinh trưởng nhanh, dâm sâu, lan tỏa hướng tới 

nguồn nước, dặc biệt hình thành liêu tục với sò lượng lớn các tc bào 

lông hút. tạo nôn bể mật tiếp xúc lớn giữa rẻ và đát. Tế bào lỏng hút có 

thành tế bào móng, không thám cutin, có áp suất thám thấu lớn. Do dó 

sự hấp thụ nước và muối khoáng được thuận lợi. 

Câu 2: - Cơ chế hấp thụ nước: Nước được hấp thụ vào rẻ theo cơ chế thụ 

dộng (cơ chê khuếch tán thấm thấu): nước di chuyên từ mỏi trường đất 

nơi có nồng độ chất tan thấp (môi trường nhược trương) vào tế bào rễ 

nơi có nồng dộ chất lan cao (dịch bào ưu trương, áp suất thẩm thâu cao). 

- Cơ chế hấp thụ muối khoáng: các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rẻ 

cây một cách chọn lọc theo hai cơ chế : 

+ Cơ chế thụ dộng: các ion khoáng khuếch tán từ môi trường dinh 

dưỡng nơi nồng dộ cao vào rễ, nơi nồng độ của ion thấp. 

+ Cơ chế chủ động: Đối với một sô ion mà cây có nhu cấu sử dụng cao 

di chuyên ngược chiều gradien nồng độ và cần phải tiêu tôn nũng lượng 

sinh học ẤTP. 

Câu d. Đối với các cây trên cạn, khi đất bị ngập úng sẽ khiến rẻ cây thiếu 

oxi, do đó, phá hoại tiến trình hô hấp bình thường của rễ, làm tăng sự 

tích lũy các chất gây độc hại cho tế bào và làm cho tế bào lòng hút chết, 

không hình thành được lông hút mới. Điểu đó dẫn đến cây không hấp 

thụ được nước, phá vỡ cân bằng nước trong cây và cây bị chết. 

Cãi 4: - Đất mặn là đất chứa nhiều (khoảng 1 - 1,5% hoặc hơn) muối hòa 

tan: NaCl, Na,SO|, CaCụ, CaS04, MgCl:, NaiICO,, có nguồn gốc khác 

nhau từ lục địa, biển sinh vật. Trong quá trình phong hoá, các muối này 

bị hòa tan và chi tập trung vào những vùng trũng tạo nên đất mặn. Đa sỏ 

đất mận có phản ứng kiềm, pH rất cao có khi pl ỉ = 11 - 12. Ớ pH như 

thế thực vật khó có thế phát triển dược. Sự có mặt của một lượng lớn 

muối hòa tan trong đất làm cho tính chất vật lí. hoá học và sinh học của 

đất trở nên xấu như khi khỏ thì dât nín nẻ, cứng như dá; khi ướt, đất trở 

nên dính dẻo, bít kín các khe hờ làm đất trớ nôn hoàn toàn không thâm 

nước. 

- Dịch tế bào rề cây trên cạn nhược trương so VƠI mỏi trường dát ngập 

mặn nên không thế hấp thụ nước từ đất. cân bàng nước trong cáy bị phá 

vỡ và cây chết. Đê sống trôn môi trường dát ngập mận, cây ngập mặn 



thường có các đặc điểm thích nghi đảm bảo cung cấp oxi cho quái trình 

hô hấp của tế bào rỗ như: có các rề hô hấp mọc từ các rẻ bên vài đâm 

thẳng từ dưới lên trôn mặt đất. Rể hô hấp có mô xốp, tầng bần phátt triển 

và rất nhiều tê bào bì khí khổng (lồ vỏ) đế tiếp nhận và chứa khỏntg khí. 

Cây trên cạn không có các dặc diêm đó nên không thê sống đượíc trôn 

đất ngập mặn. 

Bài 2 

QUẢ TRÌNH VẬN CHUYỂN VẬT CHÂT TRONG CÂY 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

Dòng mạch gổ 

- Mạch gỗ gồm các tế bào chết (quản bào và mạch ống) nối kê tiếp nhiau tạo 

thành con đường vận chuyến nưóc và các ion khoáng từ rễ lên lá. 

- Thành phần của dịch mạch gỏ chủ yếu gồm: nước, các ion khoáng, ngoài 

ra còn có các chất hữu cơ. 

- Động lực đẩy dòng mạch gỗ gồm : 

+ Áp suất rễ (động lực đầu dưới) tạo ra sức đẩy nước từ dưới lên 

+ Lực hút Ho thoát hơi nước ở lá (động lực đầu trên) 

+ Lực liên kết giữa các phân tử nước vói nhau và với vách mạch gỗ tạo thình 

một dòng vận chuyển liên tục từ rể lên lá. 

Dòng mạch rây 

- Mạch rây gồm các tế bào sống là ống rây và tế bào kèm. Các ống hìinh rây 

nối đầu với nhau thành ống dài di từ lá đến rể. 

- Thành phần của dịch mạch rây gồm: đường saccarôzơ, các axit anin, 

vitamin, hoocmon thực vật ... 

- Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thâm thâu giiữt cơ 

quan cho (lá) và cơ quan nhận (mỏ). 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giai 

1 .Vì sao khi ta bóc vò quanh cành hay thân cây thì một thời gian sam thìa 

trên chồ vó bị bóc phình to ra? 
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2. Sự hút nước từ rễ lên lá qua những giai đoạn nào'.’ 

2. Các câu hoi trãc nghiệm 

Cáu 1: Nước vận chuyến ớ thân chủ yến 

A qua mạch rây theo chiếu tirtrèn xuống. 

13. từ mạch gỗ sang mạch rây 

c từ mạch ray sang mạch go. 

D. qua mạch gồ. 

Cáu 2: Đe tổng hợp 1 gam chất kho. các cây khác nhau cần khoáng bao 

nhicu gam nước'.’ 

A. Từ 100 gam đến 400 gam nước. 

13. Từ 600 gan' đen 1000 gam nưóc. 

c. Từ 200 gam đến 600 gam nước. 

D. Từ 400 gam đôn 800 gam nước. 

Cáu 3: Cứ hấp thụ 1000 gam nước thì cây chi giữ lại trong cơ thế 

A. 60 gam nước. 

B. 90 gam I1ƯỚC. 

c. 10 gam nước. 

D. 30 gam nước. 

Câu 4: Điều nào sau đây khùng đúng với sự thoát lơi nước ớ lá? 

A. Tạo ra một sức hút nước của rẻ. 

B. Làm giảm nhiệt đọ be mặt cua lá. 

c. Làm cho khí khống mờ và khí (XẠ sẽ đi từ không khí vào lá cung cấp 

cho quá trình quang hợp. 

D. Làm cho khí khổng mở và khí o, sẽ thoát ra không khí. 

Câu 5: Lực dóng vai trò chính cho quá trình vận chuyên nước ở thân hà 

A. lực đầy của rẻ (do quá trình hấp thụ nước). 

B. lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước), 

c. lực liên kết giữa các phân tử nước. 

D. lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn. 

tâu 6: Quá trình vận chuyển nước trong thán dược thực hiện 

A. nhờ lực hút của lá và lực đẩy cùa rể. 

B. nhờ mạch rây. 

c. phụ thuộc vào nhiệt độ của mót trường. 

D. Cá B vàCđúng. 
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Câu 7: Cơ chế dảm hảo sự vận chuyến của cột nước trong cây? 

A. Lực liên kết giữa các phân tử H,0 phải lớn. 

B. Lực bám của các phân tử nước vói thành mạch phủi thắng được khiối 

lượng cột nước. 

c. Do cấu tạo đặc biệt của các bó mạch trong thân. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 8: Các chất hữu cơ trong cây dược vận chuyển chủ yếu trong 

A. mạch ddn 

B. fIoem 

c. mạch gỏ 
D. xylem 

Câu 9: Chất nào tham gia chủ yếu vào dòng vận chuyến trong mạch rây? 

A. Đường 

B. Axit amin 

c. Glucoxơ 

D. Saccarozơ 

Câu 10: Vai trò nào của sự vân chuyên và tích lũy chất hữu cơ có ý nghĩa 

quyết định? 

A. Tăng năng suất cây trồng. 

B. Tăng phẩm chất nông sản. 

c. Tăng nàng suất sinh vật học. 

D. Tăng năng suất kinh tế. 

3. Gợi ý trả lời các càu hỏi sách giáo khoa 

Câu /: Mạch gỗ gồm các quản bào và mạch ống đểu là những tế bào chết, 

nối kế tiếp nhau, chúng gồm các ống rỗng, không có màng, không có 

bào quan. Các đầu cuối và vách bcn dục thủng lỗ. Vách tế bào dược 

linhin hoá nên rất bền, chắc chịu dược áp lực của dòng nước bên trong. 

Chúng nối với nhau thành những ống dài từ rễ lên dến tận các tế bào 

nhu mô của lá, tạo thuận lợi cho dòng vận chuyến nhựa nguyên di 

chuyển bcn trong. 

Các ống xếp sát nhau cùng loại (quản bào - quản bào, mạch ông - mạch 

ông) hay khác loại (quán bào - mạch ống) theo cách: lỗ bên của một õng 

khớp với !ỗ bôn cua cùa ổng bcn cạnh đảm bào cho dòng vận chuyến 

bên trong dược liên tục. 
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Cỡn 2: Động lực giúp cho dòng nước và các ion khoáng di chuyên được lir 

rễ lên lá ớ những cây gỗ cao lớn hàng chục mct là do : Áp suất rễ (dọng 

lực đầu dơứi) tạo ra sức đáy nước từ dưới lên. Lực hút do thoát hơi nước 

ớ lá (dộng lực dầu trốn). Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và 

với vách mạch gỗ tạo thành một dòng vận chuyển liên tục từ rổ lẻn lá. 

Càu Nếu một ỏng mạch gỗ bị tắc thì dòng nhựa nguyên trong ống dó vẫn 

có thế tiếp tục đi lên được bằng cách di chuyên ngang qua các lỗ bên 

vào ống bên cạnh và tiếp tục di chuyển lên trên. 

Càu 4: sự chênh lệch vổ áp suất thám thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan 

nhận (rể, hạt, quả...). 

Câu 5: Các tế bào vỏ cây được cung cấp nước và các ion muối khoáng qua 

đường vận chuyến ngang: nước và các ion khoáng có thê qua các lổ bôn 

trên vách mạch gồ di chuyến vào các tế bào của các tia gỗ xuyên tãm rồi di 

chuyên vào các tế bào vỏ Các sản phẩm của quang hợp như saccarozơ... di 

chuyển từ các ống hình rây qua tế bào kềm và tế bào nhu mô vào các tế bào 

tia gổ xuyên tâm rồi từ đó xâm nhập vào các tế bào vó cây. 

Bài 3 

THOÁT HƠI NƯỚC Ớ LÁ 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

Khoảng 2% lượng nước do cây hấp thụ được sử dụng đê tạo chất hữu cơ, 

bảo vệ cây khói hư hại bởi nhiệt độ không khí, tạo môi trương trong... 

- Vai trò của thoát hơi nước đối với đời sống cùa cây: 

+ Tạo lực hút đẩu trên. 

+ Hạ nhiệt độ của lá củy vào những ngày nắng nóng. 

+ Khí khổng mở cho co, vào cung cấp cho quá trình quang hợp. 

- Thoát hơi nước chủ yếu qua khí khống phân bô' ở mặt dưới của lá. 

- Con đường thoát hơi nước: 

+ Tầng cutiíi (không đáng kể) 

+ Khí khổng. 

- Sự đóng mở khí khổng phụ thuộc vào hàm lượng nước trong tê bào khí 

khổng. 

13 



+ Khi no nước khí khổng mở. 

+ Khi mất nước khí khổng dóng. 

Các tác nhân ảnh hưởng dến quá trình thoát hơi nước : 

+ Nước 

+ Ánh sáng 

+ Nhiệt độ, gió và các ion khoáng. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giái 

1. Vì sao khi trồng cây người ta thường ngắt bớt lá? 

2. Từ hoạt dộng hấp thụ, vận chuyên nước và khoáng, hãy chứng minh c;ăy 

là một cơ thê thống nhất? 

3. Theo cm những cây sòng ở vùng đất có độ ẩm cao với cây mọc nơi dổi n úi 

khô hạn khác nhau về cường độ thoát hơi nước như thế nào? Vì sao? 

2. Các câu hỏi trác nghiệm 

Câu 1: Khi tế bào khí khổng mất nước thì 

A. Vách (mép) mỏng hết căng ra làm cho vách dày duỗi thảng nên khí 

khổng khép lại. 

B. Vách dày căng ra làm cho vách móng cong theo nên khí khổng khép 

lại. 

c. Vách dày căng ra làm cho vách móng co lại nên khí khổng đóng lại. 

D. Vách mòng căng ra làm cho vách dày duỗi thắng nên khí khổng khép 

lại. 

Câu 2: Điều nào sau đây không đúng với sự đóng mở khí khổng? 

A. Một số cây khi thiếu nước khi ở ngoài ánh sáng thì khí khổng dóng 

lại 

B. Một sô' cây sống trong điều kiện thiếu nước thì khí khổng đóng hoàn 

toàn vào ban ngày. 

c. Ánh sáng là nguyên nhân duy nhất gáy nên việc mớ khí khổng 

D. Nếu chuyển cây từ trong tối ra ngoài sáng thì khí khổng sẽ mớ và 

ngược lại. 

Câu 3: Sự mở chủ động của khí khổng diễn ra khi nào? 

A. Khi cây ngoài ánh sáng. 

B. Khi cây thiêu nước. 
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<c. Khi lượng axit abxixic (ABA) lãng lén. 

D. Khi cày ờ ngoài ánh sáng. 

Câu 4: Khi lò bào khí khổng trương nước thì 

/4. Vách (mép) mòng căng ra làm cho vách dày co lại nôn khí khổng mơ ra. 

B. Vách dày căng ra làm cho vách móng cong theo nên khí khổng mờ ra. 

c. Vách dày căng ra làm cho vách móng co lại nên khí khổng mở ra. 

D. Vách mỏng căng ra làm cho vách dày cong theo nên khí khổng mớ ra. 

Câu 5: Đạc diếm câu íạo nào của tế bào khí khổng thuận lợi cho việc đóng 

mớ? 

A. Mép (vách) trong cùa tê bào rất dày, mép ngoài mỏng. 

B. Mép (vách) trong và mép ngoài của tế bào đều rất dày. 

c. Mép (vách) trong và mép ngoài của tê bào đều rất móng. 

D. Mép (vách) trong của tế bào rất mỏng, mép ngoài dày. 

Câu «5: Sự mớ chủ động của khí khổng diễn ra 

A. khi cây ớ ngoài ánh sáng. 

B. khi cây ở trong tối. 

c. khi lượng ôxy giảm di. 

D. khi cây ở ngoài ánh sáng và thiếu nước. 

Câu 7: Axit abxixic (ABA) tăng lèn là nguyên nhân gây ra 

A. việc đóng khí khổng khi cây ờ ngoài sáng. 

B . việc mờ khí khổng khi cây ờ ngoài sáng, 

c. việc dóng khí khổng khi cây ớ trong tỏi. 

D>, việc mơ khí khổng khi cay ở trong tỏi. 

Câu Sỉ: Con dường thoát hơi nước qua bề mặt lá có đặc điếm là 

A. vận tốc nhỏ, được điều chinh bằng việc dóng mớ khí khổng. 

B. vận tốc lớn, không được diều chỉnh bằng việc dóng mớ khí khổng, 

c. vận tộc nhỏ, được điéu chinh bàng việc đóng mớ khí khổng. 

D. vận tốc lớn, được diều chinh băng việc đóng mớ khí khổng. 

Câu 9: Con dường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc diêm là 

A. vận tốc nhỏ, dược điểu chinh bằng việc dóng mớ khí khổng. 

B. vận tốc lớn. dược điều chỉnh bàng việc dóng mở khí khổng. 

c. vận tốc nhỏ, không dược điều chinh bằng việc đóng mờ khí khổng. 

D. vạn tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng mớ khí khổng. 
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Càu 10: Nguyên nhân làm cho khí khổng mở là 

A. các tế bào khí khổng giảm áp suất thám thấu. 

B. hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng. 

c. lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp. 

D. hoạt dộng của các bơm ion ở tế bào khí khổng làm giảm hàm lượng 

các ion. 

Càu 11: Nguyên nhân làm cho khí khổng đóng là 

A. Hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng. 

B. Lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp. 

c. Các tế bào khí khổng tăng áp suất thâm thấu. 

D. Hoạt động của các bơm ion ở tế bào khí khổng làm tăng hàm lượng 

các ion. 

Càu 12: Khi cây bị hạn, hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng có tác 

dụng 

A. tạo cho các ion đi vào tế bào khí khổng. 

B. kích thích các bơm ion hoạt động. 

c. làm tăng sức trương nước trong tế bào khí khổng. 

D. làm cho các tế bào khí khổng tăng áp suất thẩm thấu. 

Câu 13: Kết quả nào sau đây không đúng khi đưa cây ra ngoài sáng, lục lạp 

trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp? 

A. Làm tăng lượng đường. 

B. Làm thay đổi nồng độ C02 và pH. 

c. Làm cho hai tế bào khí khổng hút nước, trương nước và khí khổng mở. 

D. Làm giảm áp suất thẩm thấu trong tế bào. 

Câu 14: Độ ẩm không khí liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở lá như 

thế nào? 

A. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nưóc không diễn ra. 

B. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng mạnh, 

c. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng yếu 

D. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh. 

Câu 15: Nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến quá trình thoát hơi nước ở lá với 

vai trò là tác nhân gây mở khí khổng là 

A. dộ ẩm đất và không khí. B. nhiệt độ. 

c. ánh sáng. D. dinh dưỡng khoáng. 
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3. (ỉựi ý trả lời các câu hói sách giáo khoa 

Cùm I: Cày thoát hơi nước làm hạ nhiệt độ mỏi trường xung quanh lá còn 

vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt dộ tăng cao. Nhừ vậy mà 

không khí dưới bóng cây vào những ngày nắng nóng thường mát hơn so 

với nơi không có bóng cây và mát hon so với không khí dưới mái che 

bang vật liệu xây dựng. 

Câm 2: Vùng đất đổi thường có điéu kiện sinh thái là ánh sáng nhiều, nhiệt 

dộ cao, điểu kiện thiếu nước kéo dài do dó trong câu tạo của lá có tầng 

cutin dày hon cây trong vườn. Vì vậy cày trong vườn thường thoát hơi 

nước qua tầng cutin mạnh hơn cây trên dổi. 

Cún 3: Biếu bì có lớp cutin dày, mỏ cơ và mô dẫn kém phát triển vì cỏ các tổ 

chức giữ nước, lỗ khí ít và thường nằm sâu trong biêu bì, lỗ khí ban 

ngày thưòng đóng kín. Nhờ vậy mà cây sống ở vùng khô hạn giám sự 

mất nước do quá trình thoát hơi nước qua bề mặt trên của lá, đàm bào 

đủ nước đế duy trì cuộc sống trong mùa khô hạn. 

Câm 4: Việc đóng mở khí khổng chủ yêu là do áp lực thấm thấu gây ra. Sự 

biến đổi hàm lượng nước trong tế bào khí khổng và điều kiện chiếu sáng 

là hai nhân tô chủ yếu điều tiết kích thước lỗ khí. 

Sòi 4 

CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG THIẾT YẾư 

VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Các nguyên tô dinh dưỡng khoáng thiết yếu ỡ trong cây gồm các nguyên tô 

đại lượng (C, H, o, N, p, K, s, Ca, Mg) và các nguyên tố vi lượng (Fe, Mn, 

B, Cl, Zn, Cu, Mo). 

- Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là nguyên tố mà thiếu nó cây không thổ 

hoàn thành chu trình sống; Không thê thiếu hoặc thay thế bằng nguyên tố 

khác và trực tiếp tham gia vào trao dổi chất của cơ thế. 

- Vai trò của các nguyên tô khoáng 

+ Tham gia câu tạo chất sống 

+ Điểu tiết quá trình trao đổi chất. 

1 LC / líẢA 
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Nguồn cung cấp các nguyên tố khoáng cho cây: 

- Đất là nguồn cung cấp chủ yếu các chất khoáng cho cây. Trong dấn các 

nguyên tố khoáng tổn tại ở 2 dạng: Không tan và hoà tan. Củy chì hấp thụ 

các muối khoáng ở dạng hoà tan. 

- Phán bón cho cây trồng 

- Khi bón phân không hợp lí với liều lượng cao quá mức cần thiết sẽ: Gây 

độc cho cây, ô nhiễm nông sản, ô nhiễm môi trường nước, dất... Tuỳ thuộc 

vào loại phân bón, giông và loài cây đê bón liếu lượng phù hợp. 

B. PIIÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giái 

* 1. Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu? 

*2. Vì sao khi nhổ cây con để trổng người ta thường hổ rễ? 

*3. Tại sao không thê dựa hoàn toàn vào việc quan sát bằng mắt đê đánh giá 

cây bị thiếu vi lượng? 

2. Các câu hòi trắc nghiệm 

Càu 1: Trên phiến lá có các vệt màu đỏ, da cam, vàng, tím là do cây thiếu 

nguyên tố dinh dưỡng khoáng: 

A. Nitơ. 

B. Kali. 

C. Magic. 

D. Mangan. 

Câu 2: Thành phán của vách tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim là vai 

trò cùa nguyên tố: 

A. Sắt. 

B. Canxi. 

C. Phỏtpho. 

D. Nitơ. 

Câu 3: Vai trò của phôtpho đối với thực vật là 

A. thành phần chù yếu của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzm. 

B. thành phíần của protein, axit nucleic. 

c. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, nở 

khí khổng. 
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D. thành phấn của axit nucleic, ATP, photpholipid, cocn/.im, cần cho nở 

hoa, dậu quá, phát triển rẻ. 

Câtu 4: Phần lớn các chất khoáng được' hấp thụ vào cây theo cách chú dộng diễn 

ra tlheo phương thức nào? 

A. Vận chuyên từ nơi có nồng độ cao ở đất đến nơi có nồng độ thấp ở rẻ 

cần ít năng lượng. 

B. Vận chuyến từ nơi có nồng độ cao ỡ đất đến nơi có nồng dộ ì hấp ớ rể. 

c. Vận chuyên từ nơi có nồng độ thấp ở đất dến nơi có nồng độ cao ở rẻ 

không cần tiêu hao nâng lượng. 

D. Vận chuyến từ nơi có nống độ thấp ờ dát đến nơi có nồng độ cao ở rẻ 

cán ticu hao năng lượng. 

Câiu 5: Các nguyên tố đại lượng gồm 

A. c, H, Ò, N, p, K, s, Ca, Fc. 

B. c, H, o, N, p, K, s, Ca, Mg. 

c. C, H, o, N, p, K, s Ca, Mn. 

D c, H, o, N, p, K, s, Ca, Cu. 

Câu 6: Đicu nào sau dãy không đúng với sự hấp thụ thụ động các ion 

khoiáng ớ rẻ? 

A. Các ion khoáng hòa tan trong nước và vào rẻ theo dòng nước. 

B. Các ion khoáng hút bám trên be mặt các keo đất và trên bể mặt rễ 

trao đổi với nhau khi có tiếp xúc giữa rễ và dung dịch đất. 

c. Các ion khoáng thẩm thấu theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến 

thấp. 

D. Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến 

thấp. 

Câu 7: Tác dụng chính của kỹ thuật nhổ cây con dem cấy ỉà gì? 

A. Bô trí được thời gian thích hợp để cấy. 

B. Tận dụng được đất gieo khi ruộng cấy chưa chuẩn bị kịp. 

C. Không phái tỉa bó bớt cây con sẽ tiết kiệm được giông. 

D. Làm dứt chóp rễ và miền sinh trưởng kích thích sự ra rễ con đồ hút 

dược nhiêu nước và muối khoáng cho cây. 

Câu 8: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu kali của cây là 

A. lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh 

trưởng của rỗ bị tiêu giảm. 

B. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rỗ bị tiêu giám. 
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c. Sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng. 

D. Lá màu vàng nhạt, mcp lá màu đỏ và nhiéu chấm dó ờ mặt lá. 

Cáu 9: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu sắt của cây là 

A. gân lá có màu vàng sau đó cả lá có màu vàng 

B. lá nhỏ có màu vàng 

c. lá non có màu lục đậm không bình thường 

D. lá nhỏ, mềm, mầm đinh bị chết. 

Câu 10: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu đổng của cây là 

A. lá non có màu lục đậm không bình thường. 

B. lá nhỏ, mểm, mầm đỉnh bị chết, 

c. lá nhỏ có màu vàng. 

D. gân lá có màu vàng sau đó cả lá có màu vàng. 

Càu 11: vai trò kali đối với thực vật là 

A. thành phần của protein, axit nucleic. 

B. chủ yếu giữ cân bằng nưóe và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mớ 

khí khổng. 

c. thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipid, coenzim, cần cho nở 

hoa, đậu quả, phát triển rễ. 

D. thành phần chủ yếu của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim. 

Câu 12: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu clo của cây là 

A. gân lá có màu vàng sau đó cả lá có màu vàng. 

B. lá nhỏ, mềm, mđm đình bị chết. 

C. lá nhỏ có màu vàng 

D. lá non có màu lục đâm không bình thường 

Câu 13: Sự biểudũện triệu chứng thiếu photpho của cây là 

A. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đó và nhiều chấm đỏ ở mặt lá. 

B. lá nhỏ có màu lục đậm, màu cùa thân không bình thường, sinh trường 

của rễ bị tiêu giảm. 

c. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rẻ bị tiôu giám. 

D. sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng. 

Câu 14: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu canxi của cảy là 

A. lá non có màu lục đâm không bình thường. 

B. lá nhó, mềm, mầm dinh bị chết. 

C. gân lá có màu vàng sau đó cả lá có màu vàng. 

D. lá nhỏ có màu vàng. 
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I, mo 

Câu 15: vai trò của magie đổi với thực vật là 

A. chù yêu giữ cân hàng nước và ion trong tế bào, hoạt ho,í cn/im 

khí khổng. 

B. thành phần của axit Iiuclcic, ATP, photpholipid, cocn/im, cấn cho nớ 

hoa, đậu quả, phát triển rỗ. 

c. thành phần chù yếu của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá en/im. 

D. thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim. 

Câu 16: Vai trò của clo đối với thực vật là 

A. thành phần chủ yếu của thành tê bào và màng tế bào, hoạt hoá en/.im. 

B. thành phán cúa axit nuclcic, ATP, photpholipid. coenzim, cần cho nớ 

hoa, dậu quả, phát triển rẻ. 

c. duy trì cân bằng ion trong tế bào tham gia trong quang họp. 

D. thành phần cùa diệp lục, hoạt hoá enzim. 

Câu 17: Vai trò của canxi đối với thực vật là 

A. thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipid, coen/.im, cần cho nở 

hoa, dậu quà, phát triển rễ. 

B. thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim. 

c. chủ yếu giữ cân bàng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá cnzim, mớ 

khí khổng. 

D. thành phần của protein và axit nucleic. 

Cáo 18: vai trò của sất dôi với thực vật là 

A. thành phần chủ yếu của xitocrom, tổng hợp diệp lục, hoạt hoá enzim. 

B. duy trì cân bằng ion trong tế bào tham gia trong quang hợp. 

c. thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipid, coenzim, cần cho nở 

hoa, dậu quà, phát triển rễ. 

D. thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim. 

CâL IV: Dung dịch phàn bón qua lá phái có 

A. nồng độ muối khoáng thấp và chi bón khi trời khống mưa. 

13 nồng độ muôi khoáng thấp và chi bón khi trời mưa bụi. 

c. nống độ muôi khoáng cao và chỉ bón khi tròi không mưa. 

D. nồng độ muối khoáng cao và chi bón khi trời mưa bụi. 

Câu 20: Sự biêu hiện triệu chứng thiếu lưu huỳnh của cây là 

\. lá nhó có màu lục độm, màu của thân không bình thường, sinh 

rường của rễ bị tiêu giám. 

8. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rể bị tiêu giảm. 
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c. Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và nhiéu chấm đỏ ở mặt lá. 

D. Sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng. 

3. Gợi ý trả lời các câu hồi sách giáo khoa 

Câu l: Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là nguyên tố mà thiếu nó cây không 

thể hoàn thành chu trình sống; Không thể thiếu hoặc thay thế bằng 

nguyên tố khác và trực tiếp tham gia vào trao đổi chất của cơ thế. 

Câu 2: Cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào loại phan bón, 

giống và loài cây trồng là để phát huy hiệu quả của phân bón và đảm 

bảo năng suất cao, cây sinh trưởng và phát triển tốt nhưng giảm chi phí 

dầu tư và không gây ô nhiễm với nông phẩm và môi trưòng. 

Câu 3: Các biện pháp nhà nông thường làm đê giúp cho quá trình chuyển 

hoá các hợp chất khoáng khó tan cây không hấp thụ được thành dạng 

ion cây dễ hấp thụ là: làm cỏ sục bùn, phá váng sau mưa khi đất bị ngập 

úng, cày phơi ải đất, bón vôi khử chua.... 

Bài 5 

NITƠ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA THỰC VẬT 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

Nitờ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, nitơ có vai trò quan trọng bậc 

nhất đối vói thực vật. Nitơ là thành phđn cấu trúc của : prôtẽin, axit nuclêic, 

diệp lục, ATP... Nitơ là thành phần các chất điều tiết trao đổi chất: Prôtèin - 

enzim, Co-enzim, ATP... 

- Nitơ được rể cây hấp thụ từ môi trường ở dạng NH/ và NO,. Nhưng trong 

cây NO, được khử thành NH,. Quá trình chuyển hoá NO, thành NH, trong 

mô thực vật thẹo sơđồ sau: NO, (nitrat)-► NO, (nitrit) “*■ NH, 

- Quá trình đồng hoá NH, trong mò thực vật. NH, trong mô thực vật dược 

đồng hoá theo các con đường: 

- Amin hoá trực tiếp : 

axit xêtô + NH, -* axit amin 

- Chuyển vị am in : 

a.a + axit xêtô -*■ a.a mới + a. xêtô mỏi 
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- Hình thành am ít : 

a.a dicacbôxilic + NH, amít 

B PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giãi 

1. Nitơ có vai trò gì đôi với cây xanh? 

2. Nêu mối quan hệ giữa nitơ môi trường với thực vật? 

3. Tại sao nông dân trồng lúa nước thích dùng phân đạm amon và urê hơn 

phân đạm nitrat? 

2. Các càu hỏi trác nghiệm 

Câu 1: Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ 

A. NO,- - NO, - NH4+ 

B. NO, - NO, -* NH,+ 

c. NO, - NO, - NH4+ 

D. NO, - NO, NH, 

Càu 2: Thực vật chỉ hấp thụ được dạng nitơ trong đất bằng hệ rễ là 

A. dạng khí nitơ tự do trong khí quyến (N,). 

B. dạng nitơ nitrat (NO,) và nitơ amôn (NH4+). 

c. dạng nitơ nitrat (NO, ). 

D. dạng Iiitơ amôn (NH4+). 

Càu 3: Ý nào dưới đây không phải là nguồn chính cung cáp hai dạng nitơ 

nitrat và nitơ amôn? 

A. Sự phóng điện trong cơn giông đã ôxi hoá N, thành nitơ dạng nitrat. 

B. Quá trình cô định nitơ thực hiện bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng 

sinh, cùng với quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được 

thực hiện bởi các vi khuẩn đất 

C. Nguồn nitư do con ngưòi trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bàng 

phân bón. 

D. Nguồn nitơ trong nham thạch do hoạt động của núi lửa. 

Cáu 4: Sự biếu hiện triộu chứng thiếu nitơ cùa cây là 

A. lá nhỏ có màu lục đâm, màu của thân không bình thường, sinh 

trưởng của rễ bị tiêu giảm. 

B. sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng. 

C. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm. 
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D. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và nhiều chấm đỏ ở mặt lá. 

Càu 5: Điểu kiện nào dưới đây không đúng đê quá trình cố định nittơ khí 

quyến có thể xảy ra? 

A. Có lực khử mạnh. 

B. Được cung cấp năng lượng ATP. 

c. Có sự tham gia của enzim nitrogenaza. 

D. Thực hiện trong điểu kiện thiếu khí. 

Câu 6: Thế nào là một nguyên tố khoáng? 

A. Chứa trong tro thực vật 

B. Cây hút từ đất 

c. Cấu trúc nên cơ thổ 

D. Quan điểm khác 

Câu 7: Vai trò nào của nitơ là quan trọng nhất? 

A. Cấu trúc chất nguyên sinh 

B. Cấu tạo nên hệ thống enzim 

c. Cấu tạo nên diệp lục và phitohocmon 

D. Tất cả đểu sai 

Càu 8: Tác hại của thừa nitơ với cây trồng 

A. Tăng tổng hợp diệp lục 

B. Tăng diện tích lá 

c. Tăng khả năng kháng bệnh 

D. Tăng khả năng lốp đổ 

Câu 9: Nhân tố nào có ý nghía quyết định trong khử nitrat? 

A. Nitratreductaza 

B. Nitritreductaza 

c. NADH, 

D. FADH2 

Câu 10: Đường hướng chuyển hoá đạm ainom quan trọng nhất trong củy ft 

A. amin hoá khử các xetoaxit 

B. tạo nên các amit 

c. chuyên amin hoá 

D. tạo muối amon với axit hữu cơ 
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3. (ỉựi ý tra lời các câu hòi sách giáo khoa 

Càu I. Thiếu nitư trong mòi trường dinh dưỡng cây không thê phát triên 

hình thường được là do nitư là nguyên tô dinh dưỡng thiết yếu, nitơ cổ 

vai trò quan trọng bậc nhất đỏi với thực vật. Nitư là thành phán cấu trúc 

cùa : prôtêin, axit nuclêic, diệp lục, ATP... Nitơ là thành phần Prôtêin - 

enzim, Co-enzim, ATP... các chất điểu tiết trao dổi chất trong cơ thê 

thực vật thông qua hoạt động xúc tác, cung cấp năng lượng và diều tiết 

trạng thái ngậm nước của tể bào chất. 

Cáu 2: Vì trong 2 dạng nitơ cây hấp thụ từ mõi trường bên ngoài có dạng 

NO, là dạng oxi hoá, nhưng trong cơ thê thực vật nitơchi tồn tại ờ dạng 

khứ do đó nitrat cần được khử thành amoniac đê tiếp tục đồng hoá thành 

axit amin, amit và protein. 

CÚI ở*. Phân bón vi lượng thường là dồng tác nhân (coíactor) hoạt hoá 

enzim của các quá trình trao dổi chất, trong đó có quá trình dinh dưỡng. 

Ví dụ cho môi quan hệ ấy có thê là quá trình khử nitrat thành amoniac, 

trong các nguyên tố vi lượng Mo và Fe là các dồng tác nhân hoạt hoá 

các cn/.im xúc tác phàn ứng khử nitrat thành nitrit và enzim xúc tác khử 

nitrit thành amoniac. 

Cùi 4: Có ba con đường đồng hoá NH, trong mỏ thực vật: 

Amin hoá trực tiếp : 

íxìtxêtô + NH, -*■ axit amin 

Chuyến vị amin : 

ỉ.a + axitxêtô -*• a.a mới + a. xêtô mới 

Hình thành amít : 

i.a đicacbôxilịc + NH, -*■ amít 

Câi 5: Đc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH, đầu dộc, thực vật dã thích 

nghi bằng cách hình thành amit. Đó là con dưừng liên kết phân từ NI1, 

vào một axit amin đicacbôxilic: 

a.a đicacbôxilic + NH, -* amít. 

Sự hình thành amit có ý nghĩa sinh học quan trọng: đó là cách giải độc tốt 

nhất khỏi NH, do tích lũy nhiều trong mô thực vật. Amit là nguồn dự trữ 

NI1/ cho các quá trình tổng hợp axit amin trong cơ thế thực vật khi cần. 
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Bài 6 

NITƠ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA THỰC VẬT 

(tiếp theo) 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

Thực vật chỉ hấp thụ được từ đất nitơ muối khoáng (NH/ và NO, ). 

Nitơ hữu cơ từ xác sinh vật trong đất chỉ được cây hấp thụ sau khi đã được 

các vi sinh vật đất khoáng hoá. Tồn tại hai con đường cô' định nitơ phân tử 
thành dạng nitơ cây có thể hấp thụ được: 

Con đường hoá học: 

200 °c, 200 atm 

N2 + Hz -200°c, 200at.m » NH3 

Con đường sinh học cố định nitơ : 

N2 + H2—>nh3 

Cây không hấp thụ được nitơ phân tử. Nhưng nhờ có enzim 

nitrogenaza, vi sinh vật cố định nitơ có khả năng liên kết nitơ phân tử với 

hiđro thành NH, cây hấp thụ được. 

Bón phân hợp lí và năng suất cây trồng có tác dụng làm tàng năng suất 

cãy trồng, không gây ô nhiễm môi trường. 

Các phương pháp bón phân: Bón phân cho rẻ và bón phân cho lá. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giải 

1. Chứng minh qui luật về mối quan hộ giữa cấu tạo và chức năng, giữa :ác 

cơ quan với nhau thể hiện ở cây. 

2. Nêu vai trò của nước đối với sự hấp thụ khoáng của cây? 

3. Vì sao khi trồng các cây họ đâu người ta chỉ bón 1 lượng phân đạm rất t? 

'2. Các câu hỏi trác nghiệm 

Câu 1: Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điếm cần bón phân cho cây là 

A. căn cứ vào những dấu hiệu bên ngoài cùa quả mới ra 
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B. căn cứ vào những dấn hiộu bên ngoài của thán cây 

c. căn cứ vào những dâu hiệu bên ngoài của hoa 

D. căn cứ vào những dâu hiệu bèn ngoài của lá cây 

(Câu 2: Vai trò quan ti^ng nhất của cô định đạm sinh học là 

A. thay thế phân N vô cơ. 

B. tảng hiệu quả kinh tế. 

c. bổ sung nguồn dạm sinh học cho cây. 

D. chông ỏ nhiễm môi trường. 

Càu 3: Vi sinh vật nào có hiệu quá cỏ định đạm cao nhất? 

A. Clostridium. 

B. Rhi/obium. 

c. Bradyrhi/obium. 

D. Azotobater. 

Câu 4: Những cơ sớ khoa học dể bón phân hợp lí cho cây trồng? 

A. Xác định lượng phan cần bón. 

B. Thời kì bón phân. 

c. Cách bón phân và loại phân bón. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 5: Các yếu tô' cần để xác định lượng phân bón cho cây trồng? 

A. Nhu cầu dinh dưỡng cùa cây trồng. 

B. Khá năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất. 

c. Hệ số sử dụng phân bón. 

D. Cả A, B và c 

Câu 6: Có mấy cách bón phân cho cây trồng? 

A. Bón lót. 

B. Bón qua dát hoặc qua lá. 

c. Bón thúc. 

D. Bón cho rẻ. 

Câu 7: Thông thường nông độ pH của đất khoảng bao nhiêu là phù hợp cho 

việc hấp thụ phần lớn các chất khoáng? 

A. 7-7.5 

B. 6 - 6.5 

c. 5 - 5.5 

D. 4 - 4.5 
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Càu 8: Tiêu chí nào là tiên quyết khi xây dựng chế độ bón phân hợp lí cho 

City trồng? 

A. Đầy đủ nguyên tố khoáng. 

B. Tỉ lệ các nguyên tổ thích hợp. 

c. Đúng giai đoạn sinh trưởng. 

D. Thỏa mãn nhu cầu sinh lí của cây. 

Câu 9: pl I của dung dịch đất ít ành hưởng đến 

A. dộ hòa tan cùa chất khoáng, 

lì. hoạt động của vi sinh vật trong đất. 

c. sự tích diộn của rẻ. 

D. tốc độ khuếch tán của ion. 

Câu 10: Tác hại thiếu N có ảnh hưởng lớn nhất dến giảm năng suất cây 

trồng là làm 

A. giam hàm lượng diệp lục. 

B. giảm sinh trưởng, 

c. giám diện tích lá. 

D. Tất cả dều đúng. 

3. (ĩựi ý tra lòi các câu hỏi sách giáo khoa 

Câu I: các dạng nitơ có trong đất: nitơ vô cơ trong các muối khoáng và nitơ 

hưu cơ trong xác sinh vật. Dạng nitơ cãy hấp thụ được: dạng nitơ 

khoáng NH+4 và no, . 

Cân 2: Trữ lượng nitơ phan tử (Nrì trong khí quyển rất lớn, đến 80% thê tích 

khí quyên. Nhưng thực vật bậc cao nói chung không có khả năng sứ 

dụng nitơ tự do vì nitơ phân tử có liên kết ba rất bền chắc (N = N). Nhờ 

có quá trình cô' định đạm mới bẻ gẫy gãy các liên kết đó đê tạo ra các 

dạng hợp chất có nitơ NH„ (NH/) cây dễ dàng hấp thụ. Nhờ có quá 

trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học xảy ra ớ diểu kiện 

bình thường mà đã bù đắp được lượng lớn nitơ bị mất hàng năm do cây 

lấy đi. 

Câu 3: Bón cho rễ (bón vào đất) dựa vào khả năng của rẻ hấp thụ được các 

ion khoáng có trong đất và phun lên lá là dựa vào khả năng của lá có thc 
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hấp thụ được các ion khoáng qua khí khổng. Dung dịch phân bón cho l;í 

phái có nống độ tháp và những ngày nàng thường bón vào buổi chiểu. 8 

gio sau . hi phun cho lá không có mưa mới dám bão. Nêu phun xong 

gặp mưa thì phái phun lại. 

Câu 4: Phái căn cứ vào từng loại phân, từng loại đất, từng loại cây và dicu 

kiện khí hậu cùa từng vùng dc bón cho cây trổng. 

- Tính chất cùa phân: các loại phân khó tan thường tập trung lúc cày 

bừa, các loại phân dề tan thường bón thúc và bón nhiều lần. Phân chua 

sinh lí (amon sunlY.t) phái bón kcni với vôi. 

- Đất cát dẻ thoái nước thì không bón nhiều phán một lúc. Đất rắn thì 

bón nhiều phân hữu cơ dế tăng lượng mùn. Ruộng chua thì phái thêm 

vôi và photphat tự nhiên. 

- Tùy nhu cầu của cây theo đặc diêm di truyền của giông, loài cây, theo 

pha sinh trướng, lưu ý thời kì khủng hoàng của cây, tùy phần sử dụng 

của cây (củ, lá, hạt...) mà bón phân cho hợp lí. 

- Thời tiết: Tùy theo nhiệt độ của thời vụ mà tăng cường hay hạn chê 

phân bón, phân chia từng đợt bón cho hợp lí. 

Bón phân không đúng, năng suất sẽ thấp, hiộu quá kinh tê thấp. Bón 

vượt quá liều lượng cần thiết sẽ làm giảm năt Ị suất, chi phí phân bón 

cao sẽ dẫn tới hiệu quả kinh tế thấp và gây o nhiễm nông phẩm, môi 

trường, đe dọa sức khóe của con người. 
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Bài 7 

Gợi ý thực hành 

THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỂ VAI TRÒ 

CỦA PHÀN BÓN 

Hướng dản tiên hành thí nghiệm: 

1. Thí nghiệm 1: So sánh tóc độ thoát hoi nước ử hai mặt lá 

Dùng 2 miếng giấy tẩm côban clorua đã sấy khó (có màu xanh da trài) 

đặt lên mặt trên và mặt dưới của lá. 

Đặt tiếp 2 lam kính lên cả mặt trên và dưỏi lá, dùng kẹp, kẹp lại. 

Bấm đồng hồ để tính thời gian giấy chuyên từ màu xanh sang màu 

hồng. 

2. Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò cứa phán bón NPK 

Mỗi nhóm làm 2 chậu: 

+ Một chậu'thí nghiệm (1) cho vào dung dịch NPK. 

+ Một chậu đối chứng (2) cho nước sạch. 

Cả 2 chậu đéu bỏ tâm xốp có đục lỗ, xếp các hạt đã này mầm vào các 

lỗ, rễ mầm tiếp xúc với nước. 

Tiến hành theo dõi cho dến khi thấy 2 chậu có sự khác nhau. 

Hướng dần làm một bản tường trình: 

1. Thí nghiệm 1: 

Bảng ghi tốc độ thoát hơi nước của lá tính theo thời gian: 

Nhóm Ngày, giờ Tên cây, vị 

trí của lá 

Thời gian chuyên màu của 

giây côban clorua 

Mặt trên Mặt dưới 

Giải thích sự khác nhau giữa 2 mạt lá 
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2. Thí nghiẹm 2: 

Tên cây Công thức thỉ Chiểu cao Nhận xét 

nghiệm (cm/cây) 

1 Mạ lúa Đoi chứng (nước) 

1_ 1 Thí nghiệm (dưng 

dịch NPK) 

Bài 8 

QUANG HỢP Ở CÀY XANH 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Quang hợp là quá trình trong đó nãng lượng ánh sáng mặt trời được lá 

(diệp lục) hấp thụ đế tạo ra cacbonhyđrat và ôxy từ khí C02 và HịO. 

- Phương trình tổng quát vể quang hợp 

6C02 + 6H,0 vs •1)1 »CtH,206 + 602 
- Vai trò quang hợp của cây xanh: Cung cấp thức ăn cho mọi sinh vật, cung 

cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất 

công nghiệp, xãy dựng và dược liệu. Điều hoà thành phần không khí sản 

xuất ra o, và cố định co, góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. 

- Lá là cơ quan quang hợp. Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức 

năng quang hợp. 

* về hình thái: 

+ Diện tích bể mặt lớn đê hấp thụ các tia sáng. 

+• Biểu bì có nhiểu khí khổng dể co, khuếch tán vào. 

* Về Ịịiài phẫn : 

*■ Hệ gân lá dẫn nước, muối khoáng đến tận tế bào nhu mô lá và sản phâim 

quang hợp di chuyển ra khỏi lá. 

- Trong lá có nhiêu tế bào chứa lục lạp là bào quan chứa sắc tô quang 

ỉiợp, đặc biệt là diệp lục. 

- Lic lạp là bào quan quang hợp. Lục lạp có màng kép, bên trong là các túi 

tilacôit xếp chồng lên nhau gọi là gnvut. Nằm giữa màng trong của lục lạp 

và nàng tilacôit là chất nền (strỏma) 
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- Hệ sắc tô quang hợp gồm: 

+ Diệp lục a hấp thụ nâng lượng ánh sáng chuyển hoá thành năng lượng 

trong ATP và NADPH. 

+ Các sắc tố khác (carôtenôit) hấp thụ và truyén năng lượng cho diệp lục a. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giải 

1. Quang hợp là gì? Viết phương trình tổng quát vé quang hợp. 

2. Mô tả sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của lá? 

3. Thành phàn của hệ sắc tố và chức năng của chúng trong quang hợp? 

2. Các câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1: Quang hợp là 

A. quá trình thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu 

cơ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ (chất khoáng và H,0). 

B. quá trình thực vật có hoa sử dụng năng lượng ánh sáng đế tổng họp 

chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ (CO, và H,0). 

c. quá trình thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu 

cơ (đường galactôzơ) từ các chất vô cơ (CO, và H,0). 

D. quá trình thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu 

cơ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ (CO, và H,0). 

Câu 2: Vai trò nào dưới đây không phải là của quang hợp? 

A. Tích lũy năng lượng. 

B. Tạo chất hữu cơ. 

c. Cân bằng nhiệt độ môi trường. 

D. Điều hòa không khí. 

Câu 3: Vì sao lá cây có màu xanh lục? 

A. Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. 

B. Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. 

c. Vì nhóm sắc tô phụ (crotenoit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. 

D. Vì hệ sắc tô không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. 

Câu 4: Cơ quan của cây thực hiện quang hợp là 

A. rể. B. thân, 

c. lá. D.Cả A, BvàCđúng. 
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('au 5: Cấu tạo cún lá phù hợp với chức năng quang hợp? 

A. Lá to. dày, cứng. 

B. Lá có dạng bán mỏng 

c. Lá có nhiều gán lá. 

D.Cá A, B và c đúng. 

Câu 6: Bào quan nào thực hiện chức năng quang hợp? 

A. Lục lạp. 

B. Lưới nội thất, 

c. Ti thể. 

D. Khí khổng. 

Câu 7: Lục lạp có cáu trúc như thế nào đê thích ứng vói việc thực hiện hai 

pha của quang hợp? 

A. Lục lạp có cấu trúc hạt thực hiện pha sáng. 

B. Lục lạp không có cấu trúc hạt thực hiện pha tối. 

c. Cấu trúc cơ chất thực hiện pha tối. 

D. Cả A và c đúng. 

Câu 8: Các nhóm sắc tố quang hợp? 

A. Nhóm sắc tố clorophyl. 

B. Nhóm sắc tố carôtenôit. 

c. Nhóm sắc tố phicôbilin. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Cáu 9: Trong các nhóm sắc tố quang hợp, nhóm nào là nhóm sắc tô chính? 

A. Nhóm sắc tố carôtenôit. 

B. Nhóm sắc tố clorophyl. 

c. Nhóm sác tốphicôbilin 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 10: Sắc tô nào thuộc nhóm sắc tố phụ? 

A. Sắc tô carôten, xantôphyl. 

B. Sắc tô clorôphyl a, clorôphyl b. 

c. Sắc tố carôten, phicôxianin. 

D. Cả A, B và c đung. 

CâJ 11: Nhóm sắc tố nào là của thực vật bậc thấp? 

A. Nhóm sắc tô carôtenôit. 

B. Nhóm sắc tô phicôcrithrin. 
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c. Nhóm sắc tô' clorôphyl. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 12: Vai trò của các nhóm sắc tô' clorôphyl trong quang hợp? 

A. Hũp thụ ánh sáng chủ yêu ở vùng đỏ và vùng xanh tím. 

B. Chuyển năng lượng thu được từ các phôtỏn ánh sáng cho quá trình 

quang phân li nước và các phản ứng quang hoá để hình thành ATP và 

NADPH. 

c. Hấp thụ ánh sáng chủ yếu ở vùng sóng ngắn. 

D. Cả A và B đúng. 

Cáu 13: Vai trò của quang hợp? 

A. Tạo chất hữu cơ. 

B. Tích luỹ nãng lượng. 

c. Quang hợp giữ trong sạch bầu khí quyên. 

D. Cả A, B và c đúng. 

3. Gợi ý trả lời các càu hỏi sách giáo khoa 

Câu 1: Quang hợp ở cây xanh là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng mật 

tròi được lá (diệp lục) hấp thụ đê tạo ra cacbonhyđrat và ôxy từ khí CO; 

và H20. 

Phương trình tổng quát về quang hợp 

6C02+6H20—^ >C6H1206+ 602 

Câu 2: Đúng. Vì quang hợp là nguồn khởi nguyên cung cấp thức ăn cho nọi 

sinh vật, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống, cung cấp 

nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, xây dựng và dược liệu. Điểu-lioà 

thành phần không khí sản xuất ra 02 và cố định C02 góp phần giím 

thiểu hiệu ứng nhà kính. 

Câu 3: Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức nàng quang hợp rhư 

sau: 

- Diện tích bổ mặt lớn đê hấp thụ các tia sáng; 

- Phiến lá mòng thuận lợi cho khí khuếch tán vào và ra dễ dàng. 

- Lớp biểu bì dưới có nhiểu khí khổng thuận lợi cho khí co, khuếch tán 

vào dỗ dàng. 

- Hệ gán lá đế vận chuyên nước và muối khoáng đến tận từng tê bào. 

- Lớp cutin đê’ ánh sáng xuyên qua dể dàng. 
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- Lớp tế bào mỏ dậu xếp xít nhau chứa các hạt màu lục đê nhận được 

nhiéu ánh sáng. 

- Lóp tế bào mõ khuyết có nhiêu khoáng trông đê thuận lợi cho khí 

khuếch tán vào dễ dàng. 

>Ctiu 4: Sự phù hợp giữa cáu tạo và chức năng cúa lục lạp: 

Lục lạp có màng kép. bên trong là các túi tilacôìt xếp chổng lên nhau 

gọi là Ịịnnid. Các tilacôit xếp chồng lên nhau như chồng đĩa, các tilacôit 

còn nối với nhau tạo nên hệ thống các tilacỏit. Trên màng tilacôit chứa 

sắc tó quang hợp. Chức năng thực hiện pha sáng trong quang hợp 

Nam giữa màng trong của lục lạp và màng tilacôit là chất nên (strỏnni) 

là chất lỏng giữa màng trong cùa lục lạp và màng cua tilacóit có chức 

năng thực hiện pha tối của quang hợp 

Càn 5: Diệp lục và carotenoit. Diệp lục gồm diệp lục a và diệp lục b. Diệp 

lục là sác tô chú yếu cùa quang hợp, trong dó diệp lục a (P700 và P68„) 

tham gia trực tiếp vào sự chuyến hoá nàng lượng ánh sáng thành năng 

lượng cứa các liên kết hoá học trong ATP và NADPH. Các phán tử diệp 

lục b và diệp lục a khác hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng 

lượng đã hâp thụ cho diệp lục a (P700 và Ph80) ớ trung tâm phán ứng 

quang hợp. Các carotenoit gồm caroten và xantophin là các sắc tố phụ 

quang hợp. Chức nàng của chúng là hấp thụ được cho diệp lục b dể diệp 

lục này truyền tiếp cho diệp lục a. Ngoài ra, carotenỏit còn có chức năng 

báo vệ bộ máy quang hợp và tế bào khói bị nắng cháy khi cường độ ánh 

sáng quá cao. 

Bài 9 

QUANG HỢP Ỏ CÁC NHÓM THỤC VẬT c„ C4 VÀ CAM 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

Pha sáng của quang hợp là pha chuyên hoá năng lượng ánh sáng đã 

được diệp lục híp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP 

vàNADPH. 

Pha sáng diễn ra ở tilacoit khi có chiếu sáng. Trong pha sáng xảy ra 

quang phân li nước. Sàn phẩm của pha sáng gồm: ATP, NADPH và o,. ÁTP 
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và NADPH là sản phẩm của pha sáng được sử dụng trong pha tối dê tổng 

hợp các hợp chất hữu cơ. 

Pha tôi (pha cô'định cơ,) diễn ra ờ chất nến của lục lạp. Pha tối cđn 

CO, và sản phẩm của pha sáng ATP và NADPH. 

- Pha tối ở thực vật c, được thực hiện qua chu trình Canvin 

Chất nhộn C02 là ribulôzơ 1 - 5 điP. Sản phẩm đầu tiên: APG. Pha khử 

APG -* PGA -* C6H|,06. Tái sinh chất nhận là: Rib-1,5- diP. 

- Pha tối ở thực vật C4 gồm chu trình cô' định co, tạm thời (TB nhu 

mô) và tái cô' định co, (TB bao bó mạch). Chất nhận co, là PEP. Sàn phẩm 

đầu tiên là: AOA. 

- Pha tối ở thực vật mọng nước là chu trình CAM: Gồm chu trình cô' 

định CO, tạm thời (vào ban đêm) và tái cố định co, (ban ngày) trong cùng 

loại tế bào nhu rhô. 

Tổng hợp chất hữu cơ trong quang hợp bắt đầu từ PGA của chu trình 

Canvin chuyển hoá thành cacbonhiđrat, protein và lipid. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giải 

1. Lập sơ đổ tóm tắt mối quan hệ giữa pha sáng và pha tối? 

2. Nguồn gốc ôxi trong quang hợp? 

3. Quá trình quang hợp ở nhóm thực vật Cj, C4 và CAM có gì giống và khác 

nhau? 

2. Các càu hỏi trắc nghiệm 

Cảu 1. Sản phẩm của pha sáng là: 

A. H,0, Ó,, ATP. 

B. h2o, ATP, NADPH. 

c. o,, ATP, NADPH. 

D. ATP, NADPH, APG. 

Câu 2. Nguyên liệu được sử dụng trong pha tối là: 

A. 02, ATP, NADPH. 

B. ATP, NADPH, C02. 

c. h2o, ATP, NADPH. 

D. NADPH, APG, co,. 
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Cáu 3: Nhóm thực vật c, được phân bô như thê nào? 

A. Phân bố rộng rãi trên thè giới, chù yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới. 

B. Chi sống ở vùng ôn đới vù á nhiệt đới. 

c. Sông ờ vùng nhiệt đới. 

D. Sõng ở vùng sa mạc 

Câu 4: Bán chất hai pha của quang hợp là gì? 

A. Quang hợp gồm quá trình oxi hoá H,0 nhừ năng lượng ánh sáng. 

B. Quang hợp là quá trình khử co, nhờ ATP và NADPH. 

c. Quang hợp là quá trình oxi hoá H,0 nhờ năng lượng ánh sáng và là 

quá trình khư co, nhờ A1P và NADPH. 

D. Quang hợp là quá trình cây xanh hấp thụ co, và giái phóng Oị. 

Câu 5: Pha sáng cùa quang hợp đã cung cấp cho chu trình Canvin 

A. CO,. 

B. H,0. 

c. ATP và NADPH. 

D. Cacbohiđrat. 

Câu 6: Diễn biến nào sau đây khỏng có trong pha sáng của quang hợp? 

A. Quá trình tạo thành ATP, NADPH và giải phóng o,. 

B. Quá trình khử co,. 

c. Quá trình quang phân li nước. 

D. Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng 

kích thích). 

Càu 7: Pha tối diễn ra ỏ vị trí nào trong diệp lục? 

A. ơ màng ngoài. 

B. Ớ màng trong 

c. Ờ chất nển 

D. Ớ lilacoit. 

Cìu 8: Nhóm thực vật c, dược phân bố như thế nào? 

A. Phân bô rộng rãi trôn thế giới, chủ yếu ở vùng ôn dới và á nhiệt đới. 

B. Chi sống ớ vùng ôn đới và á nhiệt đới. 

c. Sòng ở vùng nhiệt đới. 

D. Sống ở vùng sa mạc. 

Ciu 9: Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là 

A. lúa, khoai, sấn, dậu. 
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B. ngô, mía, cỏ lổng vực, cỏ gấu. 

c. dứa, xương rồng, thuốc bóng. 

D. rau dền, kê, các loại rau. 

Câu 10: Những cây thuộc nhóm thực vật c, là 
A. Rau dền, kê, các loại rau. 

B. Ngô, mía, cổ lồng vực, có gấu. 

c. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng. 

,D. Lúa, khoai, sắn, dậu. 

Câu II: Pha sáng diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp? 

A. Ớ chất nền. 

B. ơ màng trong, 

c. Ớ màng ngoài. 

D. Ở tilacoit. 

Câu 12: Các tilacoit không chứa 

A. hệ sắc tố. 

B. các trung tâm phản ứng. 

C. các chất truyền điện tử. 

D. enzim cacboxi hoá. 

Câu 13: Thực vật C4 khác với thực vật C, ở 

A. cường độ quang hợp, điểm bão hòa ánh sáng thấp, diêm bù co, thấp. 

B. cường độ quang hợp, điểm bão hòa ánh sáng cao, điếm bù co, thấp, 

c. cường độ quang hợp, điểm bão hòa ánh sáng cao, điểm bù co, cao. 

D. cường độ quang hợp, điểm bão hòa ánh sáng thấp, diêm bù co, cao. 

Câu 14: Chu trình Canvin diên ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay 

nhóm thực vật nào? 

A. Chỉ ở nhóm thực vật CAM. 

B. Ở cả nhóm thực vật C„ C4 và CAM. 

c. Ó nhóm thực vật C4và CAM. 

D. Chỉ có ở nhóm thực vật C-Ị. 

Cáu 15: Pha sáng của quang hợp được thực hiện bằng phán ứng 

A. kích thích của clorôphyl bởi các phôton ánh sáng. 

B. quang phân li nước nhờ nàng lượng hấp thụ từ các phỏtôn này. 

c. quang hoá hình thành ATP và NADPH. 

D.Cả A, B vàCđung. 
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Cáu 16: Phải) ứng quang hoá được thực hiện bàng hệ quang hoá nào? 

Á. Hệ quang hoá I. 

t. Hệ quang hoá II. 

c. Hệ quang hoá III. 

r> Cá A và B đúng. 

Cáu .7: Pha tối cúá quang hợp được thực hiện bằng các con đường nào? 

/. Con đường cỏ định CO: ớ thực vật c\. 

í. Con dường có định CO, ở thực vật C4. 

c. Con dường cỏ' định CO, ở thực vật CAM. 

r. Cá A, B va c đúng. 

Câu 8: Tại sao gọi là nhóm thực vật C4? 

/. Vì nhóm thực vật này thường sống trong điều kiện nóng, ấm kéo dài. 

E Vì nhóm thực vật này thường sống ở vùng sa mạc trong điều kiện 

kiô hạn kéo dài. 

c. Vì sản phẩm quang hợp đầu tiên là một chất hữu cơ có 4C trong 

piân từ. 

L Cá A, B và c đúng. 

Câu .9: Sán phẩm quang hợp đầu tiên cùa chu trình C4 là 

/. APG (axit photphoglixeric). 

E A/PG (andehit photphoglixeric). 

c. AM (axit malic). 

E. Một chất hữu cơ có 4C trong phân tứ (axit ôxalỏ axetic - AOA). 

Câu ;0: Chất được tách khói chu trình Canvin dê khởi đầu tổng hợp glucozơ là 

A APG (axit photphoglixeric). 

E RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điphotphat). 

c A/PG (andehit photphoglixeric). 

E. AM (axit malic). 

À (ỉụ ý trá lời các câu hòi sách giáo khoa 

Càu j: Pha sáng cùa quang họp là pha chuyến hoá năng lượng ánh sáng đã 

đrợc diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong 

/TP và NADPH. Pha sáng diễn ra ở tilacoit khi có chiếu sáng. 

Câu 2: Nguón gốc của ôxi trong quang hợp là quá trình quang phân li nước 

(fhân tử nước bị phân li dưới tác động của năng lượng ánh sáng). Quang 

pútn li nước diễn ra trong xoang của tilacoit theo sơ dổ phàn ứng sau: 
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P680 

Câu 3: ATP, NADPH, o, 

Câu 4: ATP và NADPH 

Câu 5: - Giống: cả 2 chu trình đéu có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó 

hình thành nên các hợp chất cacbonhiđrat, axit amin, protein, lipid... 

- Khác: 

Tiêu chí so sánh 
Quang hợp 

ở thực vật C, 

Quang hợp ở thực vật 

c4 

Nhóm thực vật 
Đa số thực vật 

Một số thực vật nhiệt 

đới và cận nhiệt đới 

như: mía, rau dền, 

ngô, cao lưoìig. 

Quang hô hấp Mạnh Rất yếu 

Chất nhận co, đầu 

tiên 
Ribulôzơ 1 - 5 - diP PEP (phôtphoenolpimvat) 

Sản phâm dầu tiên của 

pha tối 

APG (hợp chất 3 

cacbon) 

AOA (hợp chất 4 

cacbon) 

Thời gian diễn ra quá 

trình cố định co. Ngày Ngày 

Các tế bào quang hợp 

của lá 
Tê bào nhu mô 

Tế bào nhu mô và tè 

bào bao bó mạch 

Các loại lục lạp Một llai 

Câu 6: - Khác nhau vể mặt thời gian xảy ra chu trình: ở thực vật C4, cả 2 giai 

đoạn của chu trình xảy ra vào ban ngày, ở thực vạt CAM, giai doạn I 

xảy ra vào ban đcm khi khí khổng mở, giai đoạn II xảy ra vào ban ngày 

khi khí khổng đóng. 

- Khác nhau vé không gian: ở thực vật C4, giai đoạn I xáy ra trong tế bào 

nhu mô thịt lá, còn giai đoạn II xảy ra trong tế bào bó mạch. Ớ thực vít 

CAM cà 2 giai doạn đểu xáy ra trong cùng một tế bào chứa diệp lục. 
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nài 10 

ẢNH HƯỞNG (XA CÁC YẾl Tố NGOẠI CẢNH 

ĐẾN Ql ANG HỢP 

A. TÓM TẮT KIHN THÚC 

Ánh sáng ánh hưởng đcn quang hợp (ỌH) vổ 2 mặt: 

- Cường độ ánh sáng. Khi nồng độ co, tăng, cường độ ánh sáng tâng, thì 

cường độ quang hợp cũng tăng. 

+ Điếm bù ánh sáng: cường độ ánh sáng tối thiêu đế cường độ quang hợp 

bằng cường độ hô hấp. 

4- Điếm no ánh sáng: cường độ ánh sáng tối da đế cường độ quang hợp dạt 

cực đại. 

- Quang phổ ánh sáng: quang hợp diễn ra mạnh ớ vùng tia đò và tia xanh 

tím. Tia lục thực vật không quang hợp. Tia xanh tím tổng hợp các axit amin, 

prôtêin. Tia dó tổng hợp cacbohiđrat. 

- Nồng độ CO, tăng thì cường độ quang hợp tăng. 

+ Điếm bù CO, nồng dộ CO, tối thiêu đê cường độ quang hợp bàng hô hấp. 

+ Điểm báo hoà co, khi nổng độ CO, tòi da đế cường dộ quang hợp dạt 

cao nhất. 

- Nước là yếu tỏ' rất quan trọng dối với QH: Nguycn liệu trực tiếp cho ỌH 

với việc cung cấp ir và diện tử cho phán ứng sáng. Điểu tiết khí khổng nên 

ảnh hưởng đến tốc độ khuếch tán co, vào lục lạp và nhiệt độ của lá. Môi 

trường của các phàn ứng. 

- Nhiệt độ táng thì cường độ quang hợp tăng: Tôi ưu 25- 35"c, QH ngừng ở 

45- 50°c. 

- Dinh dưỡng khoáng có ánh hưởng nhiều mạt đến quang hợp 

- Sự ảnh hường của các yếu tồ ngoại cánh đối với quang hựp tùy thuộc vào 

đặc diêm của giống và loài cây. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giáỉ 
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1. Vận dụng những hiểu biết về QH, em hãy tư vấn về kì thuật dê bà con 

nóng dân trồng cây nóng nghiệp (lúa hoặc ngô) đạt năng suất cao. 

2. Vì sao thực vật thuý sinh lại có nhiều màu sắc? 

3. Ảnh hường của các yếu tô' bên ngoài và bên trong đến quang hợp? IMôi 

liên quan của các yếu tô đó với nhau khi tác động đến quang hợp? 

2. Các câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1: Điểm bù ánh sáng là 

A. cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp lớn hơn cường: độ 

hô hấp. 

B. cường dộ ánh sáng mà tại đó cường dộ quang hợp và hô hấp bàng nh.au. 

c. cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp nhỏ hơn cường độ 

hô hấp. 

D. cường độ ánh sáng mà tại dó cường độ quang hợp lớn gấp 2 lần 

cường độ hò hấp. 

Cáu 2: Điếm bão hòa CO: là thời điểm 

A. nồng độ CO, tối da đê cường độ quang hợp đạt tối thiểu 

B. nồng độ CO, tối thiêu dê cường độ quang hợp đạt cao nhất 

c. nồng độ CO, tối đa dế cường dộ quang hợp đạt cao nhất 

A. nông độ CO, tối đa dế cường độ quang hợp đạt mức trung bình 

Câu 3: Các tia sáng tím kích thích 

A. Sự tổng hợp cacbohiđrat 

B. Sự tổng hợp lipid. 

c. Sự tổng hợp ADN. 

D. Sự tổng hợp protein. 

Câu 4: Điếm bão hòa ánh sáng là 

A. cường độ ánh sáng tối da dể cường độ quang hợp đạt cực đạt. 

B. cường độ ánh sáng tối đa đê cường độ quang hợp đạt cực tiếu. 

c. cường dộ ánh sáng tối da đê cường độ quang hợp đạt mức trung bình. 

D. cường độ ánh sáng tối đa dê cường độ quang hợp dạt trên mức trung bình. 

Càu 5: Các tia sáng đó xúc tiến quá trình 

A. sự tổng hợp ADN. 

B. sự tổng hợp lipid. 

c. sự tổng hợp cacbohiđrat. 

D. sự tổng hợp protein. 
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('àu 6: Nóng dọ ('(), trong không khí là hao nhiêu dc thích hợp với quá 

trình qu.iiig hơp ’ 

A. 0,01% B. 0,02% 

c. 0,03'Ý D. 0,04% 

Câu 7: Môi quan hệ giữa cường độ ánh sáng và nóng độ co, có ánh hướng 

dến quang hợp như thò náo .' 

A. Trong điếu kiện cường độ ánh sáng tháp, tâng nống độ co. thuận lọi 

cho quang hựp. 

B, Trong diều kiện cường độ ánh NÚng tháp, giám nồng dộ co, không 

thuận lợi cho quang hợp. 

c. Trong diếu kiên cường dỏ ánh sáng cao, giám nóng dộ co, thuận lợi 

cho quang hợp. 

D. Trong diều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ co, thuận lợi 

cho quang hợp. 

Câu 8: Điếm hão hòa co, là thời điếm 

A. nồng độ CO, tôi da để cường độ quang hợp dạt tối thiểu. 

B. nồng độ CO, tối thiêu đê cường dộ quang hợp đạt cao nhất. 

C. nồng độ CO, tối da dê cường độ quang hợp dạt cao nhất. 

D. nồng dộ co, tối đa dê cường dộ quang hợp tạt mức trung bình. 

Càu 9: Trong quá trình quang hựp, cây lấy nước chu yếu từ 

A. Nước thoát ra ngoài qua lỗ khí dược hấp thụ lại. 

B. Nước được rễ cây hút từ đất dưa lẽn lá qua mạch gỗ của thân và gân 

lá 

c. Nước tưới lên lá được thám thấu qua lớp tí bào biêu bì vào lá. 

D. Hơi nước trong không khí được hấp thụ vào lá qua lỏ khí. 

Câu 10: Nếu cùng một cường độ chiếu sáng thì 

A. ánh sáng dơn sắc màu dó sẽ có hiệu quá quang hợp kém hơn ánh 

sáng đơn sắc màu xanh tím. 

B. ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quà quang hợp bằng ánh sáng 

dơn sắc màu xanh tím. 

c. ánh sáng đơn sắc màu đò sẽ có hiệu quá quang hợp lớn hơn ánh sáng 

đơn sắc màu xanh tím. 

D. ánh sáng dơn sác màu đỏ sẽ có hiệu qua quang hợp nhỏ ánh sáng đơn 

sắc màu xanh tím. 

3. Cợi ý trá lời các câu hỏi sách giáo khua 
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Câu ỉ: Ánh sáng là tác nhân trực tiếp của quang hợp, là nguồn năng ltượng 

cho quang hợp nên không có ánh sáng thì quang hợp không xày ra. Ánh 

sáng áiih hưởng đến quang hợp vể 2 mật: 

- Cường độ ánh sáng. Khi nồng độ co, tăng, cường độ ánh sáng tăng, thì 

cường độ quang hợp cũng tăng. 

+ Điểm bù ánh sáng: cường độ AS tối thiểu để cường độ quang hợp (QH) = 

cường độ hô hấp (HH). 

+ Điếm no ánh sáng: cường dộ ánh sáng tối đa đê cường độ ỌH đạt cực đại 

Khi cường độ ánh sáng quá mạnh thì có tác dụng làm giảm quang hợp. Đó là 

do khi ánh sáng mạnh phân hủy các sắc tô, phân hủy bộ máy quang hợp, 

làm giảm hiệu suất quang hợp 

- Quang phố ánh sáng: QIỈ diễn ra mạnh ở vùng tia đỏ và tia xanh tím. Tia 

lục thực vật không QH. Tia xanh tím tổng hợp các axit amin, prôtêin. Tia 

độ tổng hợp cacbohiđrat 

Câu 2: Cây mọc trên đổi trọc là nơi có ánh sáng trực xạ vói cường độ chiếu 

sáng mạnh, thời gian chiếu sáng dài hơn so với cây mọc dưới tán rừng. 

Do đó cây mọc trên đồi trọc có điếm bù và điếm no ánh sáng cao hơn cây 

dưới tán lá rừng. 

Câu 3: Trong hình 10.1 (SGK), nhân tố ánh sáng là tác nhân hạn chế quang hợp. 

Câu 4: Nưóc là nguyên liệu cho phản ứng quang phân li nưóc xảy ra trong 

pha sáng. Có quang phân li nước mới có H+ và e tham gia vào chuỗi 

truyền điện tử trong màng tilacoit dể’ hình thành nên chất khử NADPH và 

làm xuất hiện gradien nồng độ H+ qua màng tilacoit là cơ sở đê tổng hợp 

ATP trong quang họp. 

Càu 5: Nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp chủ yếu trong pha tối thông qua ảnh 

hướng dến hoạt tính các enzim. Nhiệt độ quá thấp ức chế hoạt tính enzim, 

nhiệt dộ cao lại làm cho enzim mất hoạt tính nên déu ảnh hưởng xấu đến 

quang hợp. Nhiệt độ cực tiểu, cực thuận và cực dại đối với quang hợp tùy 

thuộc vào đặc diêm sinh thái, xuát xứ, pha sinh trướng, phát triển của loài 

cây. Trong giới hạn nhiệt dộ dối với từng giống, loài cây, pha sinh trướng và 

phát triển, tăng nhiệt độ lên 10l’c, cường độ quang hợp tàng lên 2-2.5 lần. 

Câu 0: Ví dụ: Mg, N : tham gia câu thành diệp lục. K : điều tiết độ mớ của 

khí khổng. 
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lỉài 11 

QIANG HỢP VẢ NAM ì SIẢT CÂY TRốNG 

A. TÓM TÁT KIÊN THÚC 

Quang hợp quyết định năng suất cây trồng. Quang hơp tạo ra 90 - 959Í 

chát khô trong cây. 5 - 109r là các chất dinh dưỡng khoáng. 

Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được trong 1 ngày 

đcm/lha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trướng. 

Nâng suất kinh tê là một phấn cùa năng suất sinh học dược tích lũy 

trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế dối với con người của 

từng loài cây. 

Giữa năng suất cây trồng và quang hợp có mối phụ thuộc chặt chẽ, do 

đó có thê tăng năng suất cây trồng bằng cách điều tiết các yếu tố lảnh hường 

tới quang hợp: 

- Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn đến 

tãng tích luỹ chất hữu cơ trong cây, tăng năng suất cây trổng. 

- Tăng cường độ quang hợp. Cường độ quang hợp thể hiện hiệu suất hoạt 

động của bộ máy quang hợp (lá). Điều tiết hoạt dộng quang hợp của lá bằng 

cách áp dụng các biện pháp kĩ thuật chăm sóc. bón phân, cung cấp nước hợp 

lí, tuỳ thuộc vào giông, loài cây trồng. Tuyến chọn và tạo mới các giống cây 

trồng có cường dộ quang hợp cao. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giái 

1. Nói quang hợp quyết dịnh năng suất, theo em là đúng hay sai? Vì sao? 

2. Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế? 

3. Có thể tăng cường độ quang hợp ở cây xanh bằng cách nào? 

2. Các câu hòi trác nghiệm 

Câu 1: Quang hợp quyết dinh bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng? 

A. Quang hợp quyết định 90 - 95% năng suất cây trồng. 

B. Quang hợp quyết định 80 - 85% năng suất cây trổng, 

c. Quang hợp quyết định 70 - 75% năng suất cây trồng. 

D. Quang hợp quyết định 60 - 65% năng suất cây trồng. 
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Câu 2: Năng suất kinh tế là 

A. toàn bộ năng suất sinh học dược tích lũy trong các cơ quan chứai các 

sàn phẩm có giá trị kinh tê dôi với con người của từng loại cíiy. 

B. 2/3 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sán 

phàm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loại cây. 

c. 1/2 nàng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản 

phấm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loại cây. 

D. một phần năng suất sinh học dược tích lũy trong các cơ quan cchứa 

các sàn phẩm có giá trị kinh tế đối với con người cúa từng loại cây. 

Câu 3: Năng suất sinh học là 

A. tổng lượng chất khỏ tích lũy được mỗi giờ trên 1 ha gieo trồng tirong 

suốt thời gian sinh trường. 

B. tổng lượng chát khô tích lũy dược mồi ngày trên 1 ha gieo tirổng 

trong suốt thời gian sinh trưởng. 

c. tổng lượng chất khô tích lũy dược mồi tuần trên 1 ha gieo trồng ttrong 

suốt thời gian sinh trường. 

D. tổng lượng chất khỏ tích lũy dược mỗi tháng trên I ha gieo t rồng 

trong suốt thời gian sinh trưởng. 

Câu 4: Các biện pháp kT thuật nhằm nâng cao năng suất cây trổng? 

1. Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống 

mới có khà năng quang hợp cao. 

2. Điều khiên sự sinh trướng của diện tích lá bằng các biện pháp kĩ 

thuật như bón phan, tưới nước hợp lí. 

3. Nâng cao hệ số hiệu quà quang hợp và hệ số kinh tê bằng chọn gióng 

và các biện pháp kĩ thuật thích hợp. 

4. Chọn các giổng cây trổng có thời gian sinh trưởng vừa phai hoặc 

trổng vào thời vụ thích hợp dê cây trồng sử dụng dược tối da ánh sáng 

mặt trời cho quang hợp. 

5. Điều khiển nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp. 

6. Điều khiển thòi gian hoạt động của bộ máy quang hợp. 

A. 1,2, 3, 4. c. 2,4,5,6. 

B. 3, 4, 5, 6. D. 2, 3, 4, 5. 

Câu 5: Năng suất cây trồng phụ thuộc vào 

A. khá năng quang hợp cùa giỏng cây trổng, khả năng tích lũy chất khô 

vào cư quan kinh tế. 
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B. nhịp diệu sinh trướng của hộ máy quang hợp. 

c thời gian hoạt dộng cùa bộ máy quang họp. 

D. Ca A. B và c đúng. 

3. (ỉợi ý trá lời các câu hỏi sách giáo khoa 

Cũn I: Đúng, quang hợp quyết dinh năng suất cây trồng. Vì quang hợp tạo 

ra 90 - 95% chất khô trong cây. 

Cân 2: mg C(),/dur/giừ, g/nr/ngày 

Cân 3: Năng suất sinh học là tống lượng chất khỏ tích lũy được trong 1 ngày 

đêm/lha gieo trổng trong suốt thời gian sinh trướng. Còn năng suất kinh 

tê là một phấn của năng suất sinh học dược tích lũy trong các cư quan 

chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế như hạt, củ, thân, lá... dôi với con 

người của từng loài cây trồng. Đối với các loài như, táo, bèo hoa dâu... 

người ta sứ dụng toàn hộ sinh khôi của cơ thê (rẻ, thân, lá). Do vậy, đối 

với các loài cây như vậy năng suất sinh học cũng chính là năng suất 

kinh tế. 

Câu 4: áp dụng các biện pháp kĩ thuật chăm sóc, bón phân, cung cấp nước 

họp lí, tuỳ thuộc vào giông, loài cây trồng. Tuyến chọn và tạo mới các 

giống cây trổng có cường độ quang hợp cao. 

Bài 12 

HÔ HẤP Ớ THỰC VẬT 

A. rÓM TẮT KIÊN THÚC 

- Hô hấp là quá trình phân giải hoàn toàn chất hữu cơ thành các sán 

phím vô cơ cuối cùng là CO„ H,0 và giải phóng năng lượng. 

- Thực chất cùa hô hâp là quá trình oxy hoá khử phức tạp, trong đó 

diễn ra các phản ứng tách điện tử (e) và hiđrô (H) từ nguyên liệu hô híìp 

chuyên tới oxy không khí tạo thành HịO. 

- Phương trình hô hấp tổng quát. 

C6H,Ã + 60, - 6C02 + 6H20 + 2886 kJ (nhiệt + ATP) 

- Vai trò cùa hô hấp dối với cơ thc thực vật. Duy trì nhiệt dộ thuận lợi cho 

các hoạt dộng sông cùa cây. Cung cấp ATP cho các hoạt dộng sống cùa cây. 

Các con đường hô hấp ở thực vật: 
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- Phân giải kị khí (dường phân và lên men) là quá trình phân ígiài 

glucozơ dến axit piruvic diễn ra ở diều kiện thiếu oxi trong tế bào chất. Nếu 

không có oxi, axit piruvic sẽ lên men tạo ra ctilic hoặc axit lactic và co,, 

không sán sinh ra ATP. 

C6Hi206 + 2 NAD + 2 ADP - 2C,H,0, + 2ATP + 2NADH 

Lên men: 

Từ 2C,H40,-► 2C,H,OH + co, 

hoặc C,H6Oj 

- Hô hấp hiếu khí xảy ra trong điểu kiện có ôxi trong ti thế và gồm chu 

trình Crep + chuỗi truyền điện tử. Từ một phan tử glucozơ qua hô hấp hiếu 

khí sẽ giải phóng 2870 kJ (gổm nhiệt lượng + 38ATP) 

+ Chu trình Crep diễn ra trong cơ chất của ti thế. 

2CH,COCOOH+ 5 0, -» 6 cạ +H,0 

- Quang hô hấp là quá trình hô hấp ở ngoài sáng diễn ra đổng thời với 

quang hợp ở thực vật c,. Quang hô hấp gây lảng phí sản phẩm của quang 

hợp. 

Quang hợp và hô hấp quan hộ mật thiết vói nhau. Quang hợp là tiền đề 

của hô hấp và ngược lại. 

Tùy thuộc vào đặc điểm của giống, loài cây, các yếu tố môi trường 

(ôxi, nước, CO,, nhiệt độ...) ảnh hưởng rất đa dạng đến hô hấp của thực vật. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giải 

1. Trình bày đặc điểm của quá trình hô hấp ở cây xanh. 

2. Hãy phân biệt quá trình đường phân, chu trình Crep, chuỗi truyền điện tử 

bằng cách điền vào phiếu học tập sau: 

Phiếu học tập 

Điểm phún hiệt ĐườtiỊỊ phân Chu trình Crep Chuỗi truyền diện từ 

1. Vị trí 

2. Nguyên liệu 

3. Sản phàm 

4. Năng lượng 

3. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tô bên trong và bên ngOtài cơ thế đến hô 

hấp. Vận dụng những hiểu biết đó vào thực tiễn sản xuất và đời sống. 
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2. Các càu hoi trác nghiêm 

('au 1: I ló hấp lá 

A. quá trình oxi hoá các hợp chất hữu cơ thành co, và í 1,0. đổng thời 

gúii phóng nâng lượng cấn thiết cho các hoạt dộng sòng của cơ thè. 

13. quá trình oxi hoá các hợp chất hữu cơ thành o, và 11,0, dỏng thời 

giúi phóng năng lượng cẩn thict cho các hoạt dộng sống cua cơ thê. 

c. quá trình oxi hoá các hợp chất hữu cơ thành co, và 11,0, đổng thời 

tích lũy năng lượng can thiết cho các hoạt dộng sòng cùa cơ thô. 

D. quá trình khứ các hợp chất hữu cơ thành co, và 11,0, dồng thời giúi 

phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt dộng sông của cơ thê. 

Câu 2: Phương trình tổng quát của hô hấp là 

A. C,J lL,Of, + 60, -* CO, + 11,0 + Q (năng lượng) 

13. (;il,,0 +120,- 12CO, + 1211,0 + Q (năng lượng) 

c. c I 1, A + 60, - 6CO, + 611,0 + Ọ (nâng lượng) 

D. C11, ,0 + 60, - 6CO,+ 611,0 

Cáu 3: Quá trình hờ hấp có 

A. vai trò quan trọng trong quá trình trao dổi chất. 

B. vai trò quan trọng trong chuyến hoá nâng lương. 

C. vai trò quan trọng trong việc quyết dịnh năng suất cây trổng. 

D. Ca A va 13 dũng. 

Câu 4: Bào quan thực hiện chức nâng hô hấp là 

A. mạng lưới nội chất. 

13. không bào. 

c. lục lạp. 

D. Ti thê. 

Càu 5: Nơi diễn ra hô hấp mạnh nhất ờ thực vật là 

A. ở rẻ. c. ở rá. 
13. «thân. D. ờ qua. 

CiU 6: Các giai doạn hớ hâp xáy ra ở tố bào thực vẠt 

A. Chu trình Crep — Đường phân -* Chuồi truycn diện tứ hô hấp 

13. Đường phân — Chuồi truyền diện tử hô hấp — Chu trình Crep 

c. Đường phân — Chu trình Crcp — Chuồi truyén diện tử hò hâp 

D Chuỗi truyền diện tử hô hấp — Đường phân — Chu trình Crcp 
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Cáu 7: RQ là 

À. là hệ sổ hô hấp (ti số giữa phân tử cò, thái ra và sô phân tử o, hút 

vào khí hò hấp). 

B. là quá trình oxi hoá các hợp chất hữu cơ. 

1 , G. là quá trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ. 

D. Cà B và c đúng. 

Câu 8: Ý nghĩa của hệ số hô hấp là 

A. hệ số hô hấp cho biết nguyên liệu dang hô hấp là nhóm chất gì. 

B. hệ sô hô hấp có thế đánh giá tình trạng hô hấp và tình trạng của cây. 

c. hệ sổ hô hấp cho biết số phân tử Oxi hút vào khi hô hấp. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 9: Nhiệt độ thấp nhất cây có thê hô hấp là 

A. khoảng 35°C - 40°c. 

B. khoảng 0°C-I0°C. 

C. khoảng 45°c - 55°c. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 10: Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp là 

A. khoảng 35°C - 45°c. 

B. khoảng 0”C - 10°c. 

c. khoảng 45°c -55°c. 
D. Cả b và c đúng. 

Câu 11: Nhiệt độ tối đa cây có thể hò hấp là 

A. khoảng 35° c - 40° C. 

B. khoảng 40° c - 45° c. 
c. khoảng 45° c - 50” c. 
D. khoảng 30° c - 35° c 

Câu 12: Vai trò cùa nước trong cơ thể: 

A. nước là dung môi và là môi trường của các phán ứng hoá học xảy ra. 

B. nước tham gia trực tiếp vào quá trình oxi hoá nguyên liệu hô hấp. 

c. nước giữ cho tế bào có hình dạng ổn định. 

D. Cà A và B đúng. 

Cáu 13: Liên quan giữa cường độ hô hấp với hàm lượng nước trong cư tiè 

thê hiện ờ 

A. hàm lượng nước trong cơ quan hô hấp càng cao thì cường độ hô htp 

càng cao. 
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B. hàm lượng nước trong cư quan ho hấp càng thấp thì cường độ hô hàp 

càng cao. 

c. hàm lirợng nước trong cơ quan hó hấp càng cao thì cường độ hô hấp 

càng giám. 

D. Cà A và B đúng. 

Cáu 14: Hỏ hấp bị anh hường khi uổng độ oxi ừ mức 

A. 20%. c. 10%. 

B. 15%. D. 5%. 

Câu 15: Cây chuyến sang phân giai kị khí khi ồxi ở nồng độ 

A. 5%. c. 15%. 
B. 10%. D. 20%. 

Câu 16: Hô hấp ánh hưởng như thế nào đổi với quá trình bảo quản nông 

sàn, thực phẩm? 

A. Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ cùa đôi tượng bảo quản. 

B. Hò hấp làm tăng nhiệt độ trong mói trường bào quản. 

c. Hô hấp làm tàng độ ám và thay đổi thành phần khí trong môi trường 

bảo quàn. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 17: Các biện pháp bảo quàn nông sản, thực phẩm? 

A. Báo quàn khô. 

B. Bão quán lạnh. 

c. Báo quàn trong điều kiện nồng độ co, cao gây ức chế hô hấp. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Càu 18: Giai đoạn đường phân điển ra ở trong 

A. ti thê. c. lục «ạp. 

B. tẽ bào chất. D. nhân. 

Câu 19: Chu trình Crep diẻn ra tại 

A. ti thể. c. lục lạp. 

B. tế bào chất. D. nhãn. 

Câu 20: Khi dược chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí o, từ 
A. sự khứ CO,. c. sự phân giải đường. 

B. sự phân li nước. D. quang hô hấp. 
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3. (ỉợi ý trà lời các câu hỏi sách giáo khoa 

Câu l: Hô hấp là quá trình phân giai hoàn toàn chất hữu cơ thành các sản 

phẩm vô cơ cuối cùng làCO,, H,0 và giải phóng năng lượng. 

Câũ2: Hô hấp hiếu khí tích lũy được nhiểu năng lượng hơn từ một phán từ 

g!ucozơ được sử dụng trong hô hấp: hô hấp hiếu khí/hô hấp kị khu' = 

38/2 =19 lần. 

Câu 3: Trong trường hợp bị thiếu ôxi thì sẽ diễn ra hồ hấp kị khí ờ cơ thê 

thực vật. Ví dụ, khi cây bị ngập úng. 

Câu 4: Quang hô hấp là quá trình hô híp ở ngoài sáng diễn ra đổng thời với 

quang hợp ở thực vật c,. 
Câu 5: Sản phẩm của hô hấp là co, và H,0 cần thiết cho quang hợp. 

Câu 6: Tùy thuộc vào đặc điểm của giống, loài cây, các yếu tô mòi trường như 

(ôxi, nước, CO,, nhiệt độ...) ánh hưởng rất đa dạng đến hò hấp cùa thực vật. 

Gợi ý thực hành 

PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CAROTENOIT 

Hướng dẫn tiến hành thí nghiệm: 

1. Chiết rút diệp lục 

Cản khoảng 0,2 g các mấu lá đã loại bỏ cuống lá và gân chính. Nếu 

không có cân thích hợp, thì chỉ cần lấy khoảng 20 - 30 lát cắt mòng ngang lá 

(không có gân chính). Dùng kéo cắt ngang lá thành từng lát cắt thật mỏng đê 

có nhiều tế bào bị hư hại. Gáp bỏ các mảnh lá vừa cắt vào các cốc dã ghi 

nhãn (đối chứng hoặc thí nghiệm), với khối lượng (hoặc số lát cắt) tương 

đương nhau. Dùng ống đong lấy 20 ml cồn, rồi rót lượng cồn dó vào cốc thí 

nghiệm. Lấy 20 ml nước sạch và rót vào cốc đối chứng. Nước cũng như cồn 

phải vừa ngập mẫu vật thí nghiệm. Đê các cốc chứa mẩu trong 20 - 25 phút. 

2. Chiết rút caròtenòit 

Tiến hành các thao tác chiết rút carôtenôit từ lá vàng, quá và củ tương 

tự như chiết rút diệp lục. 

Sau thời gian chiết rút (20 - 30) phút, càn thận nghiêng các cóc. rót 

dung dịch có màu (không cho mẫu thí nghiệm lần vào) vào các ông dong 

hay ông nghiệm sạch, trong suốt. 
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Quan sát màu sắc trong các ống nghiệm ứng với dịch chiêi rút từ các 

cai quan khác nhau của cây từ các các cốc dối chứng và thí nghiêm, lồi diên 

kêVt quá quan sát dược (nếu đúng màu ghi trên đáu cột, thì ghi dâu + ; nếu 

khiông đúng màu ghi trên đầu cột, thì ghi dâu -) vào bàng 

Hiưứng dán làm bán tường trình: 

Ke bàng như trong SCK vào vớ thực hành, ghi kết quá quan sát được 

vàio các ô tương ứng. 

Rút ra nhận xét về : độ hoà tan cùa các sắc tô trong các dung mỏi 

(ntirớc và côn). 

Trong mẫu thực vật nào có sắc tố gì 

Vai trò của lá xanh và các loài rau, hoa, quả trong dinh dưỡng của con 

người. 

Gợi ý thực hành 

PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ỏ THỤC VẬT 

Hướng dần tiến hành thí nghiệm: 

1. Thí nghiẹm 1: Phát hiện hô hàp qua sự thái COj 

Tiến hành thí nghiệm : 

- Cho vào bình thuý tinh 50g các hạt mới nhú mầm. Nút chặt bình 

bằng nút cao su đã gắn ống thuy tinh hình chữ u và phểu (hình 14. 1). Công 

việc này phải tiến hành trước giờ lên lớp ít nhất từ 1,5-2 giờ (chuân bị theo 

nhóm). Do hô hấp của hạt, co, tích luỹ lại trong bình co, nặng hơn không 

khí nên nó không thê khuếch tán qua ông và phẻu vào không khí xung 

quanh. 

- Vào thời diêm bắt đầu thí nghiệm, cho đầu ngoài của ống hình chữ u 

vào ống nghiệm có chứa nước bari (hay nước vôi) trong suốt. Sau đó, rót 

nước từ từ từng ít một qua phểu vào bình chứa hạt. Nước sẽ đáy không khí ra 

khỏi bình vào ống nghiệm. Vì không khí đó giàu co, nước bari sẽ bị vân 

đục. 
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- Để so sánh, lấy I ống nghiệm có chứa nước bari (hay nước vôi trong 

suốt) và thở bằng miệng vào đó qua 1 ống thuỷ tinh hay ống nhựa. Nước vôi 

trong trường hợp này cũng bị vẩn đục. Tự rút ra kết luận vể hô hấp của cây. 

2. Thí nghiệm 2: Phát hiện hò hấp qua sự hút Oj 

Lấy 2 phần hạt mới nhú mầm (mỗi phần : 50g). Đổ nước sôi lên một 

trong 2 phần hạt đó để giết chết hạt. Tiếp theo, cho mỗi phần hạt vào mỗi 

bình và nút chặt. Thao tác đó phải được học sinh tự tiến hành trước giờ lên 

lớp từ 1,5 - 2 giờ. 

Đến thời điểm thí nghiệm, mờ nút bình chứa hạt sống (bình a) và 

nhanh chóng đưa nến (que diêm) đang cháy vào bình. Nến (que dicm) bị tắt 

ngay, vì sao? Sau đó, mở nút của bình chứa hạt chết (bình b) và lại đưa nến 

hay diêm đang cháy vàõ bình, nến tiếp tục cháy, vì sao? 

Hướng dần làm bán tường trình: 

Viết tường trình các thí nghiệm trên, rút ra kết luận cho từng thí 

nghiệm và chung cho cả 2 thí nghiệm. 
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H. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NÀNG LƯỢNG ở ĐỘNG VẬT 

lỉòi 15 

TIÊU HOÁ Ớ ĐỘNG VẬT 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Tiêu hoá là quá trình biến đổi và hấp thụ thức ăn. 

- Quá trình tiêu hoá xảy ra ở: 

+ Bèn trong tế bào: tiêu hoá nội bào. 

+ Bên ngoài tế bào: tiêu hoá ngoại bào. 

Tiêu hoá ở động vật dơn bào 

- Thức ăn -* vào không bào tiêu hoá Enzim (lizoxojTi) chất đơn giản đi 

vào tế bào chất, còn chất thải thải ra ngoài. 

- Tiêu hoá thức ăn trong túi tiêu hoá: Thức ăn sẽ được tiêu hoá ngoại 

bào và tiêu hoá nội bào. Các tế bào thành ông tiêu hoá tiết ra enzim đê tiêu 

hoá hoá học thức ăn, sau đó thức ăn tiêu hoá dang dờ tiếp tục được tiêu hoá 

nội bào trong các tê bào cùa thành túi tiêu hoá. 

- Tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá: Ông tiêu hoá được cấu tạo từ 

nhiều bộ phận với chức năng khác nhau. Thức ăn di theo một chiều trong 

ống tiéu hoá. Khi đi qua ông tiêu hoá, thức ăn được biến đổi cơ học và hoá 

học đê trở thành những chất dinh dưỡng dơn giản và được hấp thụ vào máu. 

Các chất không được tiêu hoá sẽ tạo thành phân và được thái ra ngoài qua 

hâu môn. Mỗi bộ phận có một chức năng riêng, nên hiệu quả tiêu hoá cao. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giải 

1. Phủn biệt tiêu hoá nội bào với tiêu hoá ngoại bào. 

2. Quá trình tiêu hoá thức ăn trong túi tiôu hoá diễn ra như thê' nào? 

3. Em hãy rút ra chiều hướng tiến hoá của hệ tiêu hoá ớ động vật? 
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2. Các câu hỏi trác nghiệm 

Câu 1: Tiêu hoá nội bào là quá trình tiêu hoá diễn ra: 

A. Bên ngoài tế bào c. Bên trong tế bào 

B. Bên ngoài cơ thê D. Bên trong cơ thê 

Câu 2: ơ dộng vật chưa có túi tiêu hoá, thức ăn dược tiêu hoá như thê nào? 

A. Ớ ngoại bào. 

B. Ớ nội bào. 

c. Ở nội bào và ngoại bào. 

D. Một sô tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào 

Câu 3: Điều nào sau dây không dũng với ưu thê của ống tiêu hoá so với túi 

tiêu hoá? 

A. Dịch tiẻu hoá không bị hòa loãng 

B. Dịch tiêu hoá được hòa loãng 

c. ống tiêu hoá được phân hoá thành các bộ phận khác nhau tạo cho sự 

chuyển hoá về chức nãng 

D. Có sự kết hợp giữa tiêu hoá hoá học và tiêu hoá cơ học 

Câu 4: ơ dộng vật có ông tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào? 

A. Tiêu hoá ngoại bào 

B. Tiêu hoá nội bào 

c. Tiêu hoá nội bào và ngoại bào 

D. Một sô tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào 

Càu 5: Quá trình tiêu hoá ờ dộng vật có túi tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế 

nào? 

A. Thức ăn dược tiêu hoá nội bào nhờ enzim thủy phân chất dinh dưỡng 

phức tạp thành những chất đơn gián mà cơ thô có thê hấp thụ được. 

B. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ sự co bóp của khoang túi mà 

chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giàn. 

c. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào (nhờ enzim thủy phân chất dinh 

dưỡng phức tạp trong khoang túi) và nội bào. 

D. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào (nhờ enzim thủy phân chất dinh 

dưỡng phức tạp trong khoang túi). 

Câu 6: Quá trình ticu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá chủ yếu diển 

ra như thế nào? 
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A. Các en/im từ riboxom vào không hào tiêu hoá thủy phân các chất hữu 

cư có trong thức ăn thành những chất đon gián mà cư thế hấp thụ được. 

B. Các en/im từ li/.oxom vào không hào tiêu hoá thúy phân các chất hữu 

cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giàn mà cơ thế hấp thụ (lược, 

c. Các en/im từ peroxixom vào không hào tiêu hoá thủy phân các chất hữu 

cơ có san trong thức ăn thành những chất đơn gián mà cơ thê hấp thụ dược. 

D. Các en/.im từ bộ máy Gôngi vào không bào tiêu hoá thúy phân các 

chất hữu cơ có sán trong thức ăn thành những chất đơn giàn mà cơ thê 

hấp thụ được. 

Cáu 7: Ớ động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế 

nào? 

A. Tiêu hoá ngoại bào 

B. Tiêu hoá nội bào 

c. Tiêu hoá nội bào và ngoại bào 

D. Một sô tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào 

Câu 8: Tiêu hoá là 

A. quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng từ thức ăn cho cơ thế. 

B. quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng cho cư thể. 

c. quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng cho cơ thể. 

D. quá trình biến đổi chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất 

dơn gián mà cơ thê hấp thụ được. 

Câu 9: Sự tiến hoá của các hình thức tiêu hoá diẻn ra theo hướng 

A. Tiêu hoá nội bào -*■ Ticu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào ”► Tiêu 

hoá ngoại bào. 

B. Tiêu hoá ngoại bào -* Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào -►Tiêu 

hoá nội bào. 

c. Tiêu hoá nội bào -* Tiêu hoá ngoại bào ■* Tiêu hoá nội bào kết hợp 

với ngoại bào. 

D. Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào -* Tièu hoá nội bào “* Tiôu 

hoá ngoại bào. 

Câu 10: Quá trình tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá chù yếu diển ra như 

thế nào? 

A. Thức ăn đi qua ống tiéu hoá được biến đổi cơ học thành chất dơn giản 

và dược hấp thụ vào máu. 
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B. Thức ăn di qua ống tiêu hoá dược hiến đổi cơ học và hoá học thành 

chất đơn gián và được hấp thụ vào máu. 

c. Thức ăn di qua ống tiêu hoá được biến đối hoá học thành chất dơn gián và 

được hấp thụ vào máu. 

D. Thức ân đi qua ống tiêu hoá được biến đổi cơ học thành chất đơn 

giản và được hấp thụ vào mọi tế bào. 

3. Gợi ý trả lời các câu hỏi sách giáo khoa 

Câu 1: Tiêu hoá nội bào là quá trình tiêu hoá xảy ra ở bên trong tê bào, các 

enzim từ lizoxom vào không bào tiêu hoá thủy phân các chât hữu cơ có 

trong thức ãn thành những chất đơn giản mà tê bào sử dụng được. Tiêu 

hoá ngoại bào là quá trình tiêu hoá xảy ra ở bên ngoài tế bào. 

Câu 2: Ưu điểm tiêu hoá thức ăn trong túi tiêu hoá so với tiêu hoá nội bào là 

có thê tiêu hoá được những thức ăn có kích thưóe lớn. 

Câu 3: Ông tiêu hoá được phân thành nhiều bô phận khác nhau có tác dụng: 

sự chuyên hoá về mặt chức năng của mổi bộ phận ống tiêu hoá giúp cho 

quá trình tiêu hoá đạt hiệu quả cao. 

Cáu 4: Diều và dạ dày cơ của gà, vịt, chim có tác dụng gì? 

Diều là một phần của thực quản biến đổi thành. Diều là nơi chứa thức ăn 

và tiết ra các dịch làm mểm thức ăn. Dạ dày cơ rất khỏe có chức năng 

nghiền nát thức ăn dạng hạt. 

Câu 5: 

Nội dung Túi tiêu hoá Ong tiêu hoá 

Mức độ trộn lẫn 

thức ăn với chất thải 

Nhiều Không 

Mức độ hoà loãng 

của dịch tiêu hoá 

Nhiều ít 

Mức độ chuyên hoá 

cùa các bộ phận 

Thấp Cao 

Chiểu đi của thức ân Thức ăn và chất thải 

vào ra cùng chiếu 

Một chiểu 

Các ưu điếm của tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá là: 

- Thức ăn đi theo một chiểu trong ống tiêu hoá và không bị trộn lẫn với 

chất thải còn thức ăn trong túi tiêu hoá bị trộn lẫn với chất thài. 
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- Trong ống tiêu hoá dịch tiêu hoá không bị hòa loãng, còn túi ticu hoá, 

dịch tiêu hoá bị hòa loãng với rát Iihiéu nước. 

- Nhờ thức ăn di theo một chiểu nén hình thành các bộ phận chuyên 

hoá, thực hiện các chức năng khác nhau như tiồu hoá cơ học, tiêu hoí 

hoá học, hấp thụ thức án. trong khi đó túi tiêu hoá không có sự chuyên 

hoá như trong ông tiêu hoá. 

Cừu ô: Thức ăn trong ruột non được các tê bào thành ruột tiết enzim tiêu hoá 

thành các chát dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng có sẩn trong ruột non 

dẻ dàng chui qua bể mạt cơ thê mòng của sán dây và giun chi, vì vậy hệ 

tiêu hoá của chúng khổng còn cần thiết nữa và bị thoái hoá hoàn toàn. 

Bài 16 

TIÊU HOÁ VÀ HẢP THỤ THỨC ẢN Ờ ĐỘNG VẬT ÂN THựC VẬT 

VÀ ĐỘNG VẬT ĂN THỊT 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Đặc điểm tiêu hoá và hấp thụ thức ăn trong ống tiêu hoá của động vật ăn 

thịt: Động vật ăn thịt có răng nanh, răng hàm và răng cạnh hàm phát triển dể giữ 

mồi, cắt nhỏ thịt. Dạ dày to chứa nhiều thức ăn và tiêu hoá cơ học và hoá học. 

Ruột ngắn do thức án dễ tiêu hoá và hấp thụ. 

- Động vật ăn thực vật có răng cạnh hàm, răng hàm phi 1 triển đê 

nghiền nát thức ăn thực vật cứng. Dạ dày một ngăn hoặc bốn ngăn có vi sinh 

vật phát triển. Ruột dài do thức ăn cứng khó tiêu hoá. Thức ăn qua ruột non 

trải qua quá trình tiêu hoá thành các chất đơn giản và hấp thụ. Manh tràng 

phát triển có vi sinh vât phát triển. Động vật ăn các loại thức ăn khác nhau 

nên ống tiêu hoá cũng biến đổi để thích nghi với thức ăn. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giải 

1. Em có nhận xét gì vể mối quan hệ giữa cấu tạo của ống tiêu hoá với các 

loại thức ăn? 
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2. Câu tạo của miệng, dạ dày và ruột phù hợp với chức năng tiôu hoá như thê 

nào? 

3. Cấu tạo của miệng, dạ dày và ruột của dộng vật ăn thực vật phù hợp với 

chức năng tiêu hoá thức ăn thực vật như thế nào? 

2. Các câu hỏi trác nghiệm 

Câu 1: Chức năng của dạ múi khế ở động vật nhai lại là: 

A. Chứa thức ăn, tiêu hoá sinh học nhờ các vi sinh vật. 

B. Tiêu hoá hoá học nhờ nước bọt. 

c. Tiêu hoá hoá học nhờ nước bọt, hấp thụ bớt nước. 

D. Tiết ra pepsin và MCI tiêu hoá prôtêin. 

Câu 2: Vai trò cùa enzim trong tiêu hoá thức ăn là 

A. giúp các hợp chất hữu cơ phức tạp chuyên thành các chất hữu cơ dơn 

giản hấp thụ dược. 

B. tạo môi trường thuận lợi cho các enzim tiêu hoá ở ruột hoạt động, 

c. nhũ tương hoá chất béo. 

D. Cá A, B và c đúng. 

Câu 3: Chức năng của manh tràng ờ động vật ãn thực vật là 

A. chứa nhiều vi sinh vật sống cộng sinh tiếp tục tiêu hoá phẩn thức ăn 

được tiêu hoá chuyến từ ruột non xuống. 

B. nơi sống của vi sinh vật phản giải, 

c. tiêu ho.í cơ học thức ăn. 

D. giúp thức ăn tiêu hoá biến đổi tiếp tục trước khi đi vào ruột non. 

Câu 4: Các quá trình tiêu hoá ở dạ dày động vật nhai lại là 

A. quá trình biến dổi cơ học ờ dạ cỏ. 

B. quá trình biến đổi sinh học do thức ăn được lưu lại ớ dạ có tạo diêu 

kiện cho hệ sinh vật phát triển mạnh. 

c. quá trình biến dổi hoá học ờ dạ múi khế và ruột. 

D. Cả A, B và c đúng-. 

Câu 5: Quá trình tiêu hoá ờ chim ăn hạt và gia cầm xảy ra như thế nào? 

A. Dạ dày tuyến tiết dịch tiêu hoá. 

B. Dạ dày nghiên nát các hạt và thâm đều dịch tiêu hoá tiết a tờ ruột. 

c. Ở ruột thức ăn được biến đổi hoá học là nhờ các enzim t -t ra từ 

tuyến ruột, gan, tuy. 

D. Cả A, B, c. 
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Cáu 6: Sự ticu hoá thức ăn ử dạ dày tổ ong dieit ra như thế nào? 

A. Thức an dược ợ lên miệng dê nhai ki lai. 

H. I lót c: /ám pepsin và 1 K I dế tiêu hoá protcin có trong có. 

c. I láp thụ mọt phần IIƯỚC trong thức an. 

р. ['hức ăn dược trộn VỚI nước bọ! và dược vị sinh vật cộng sính phá vỡ 

thành tê hào tiết ra cn/im tiêu hoá xenlulõ/.ơ. 

Câu 7: Các nếp gáp của móm ma ruột, tên dó có các lòng nhỏ và lỏng cực 

nho có tác dụng 

A. làm tàng nhu dộng cứa ruột. 

B. làm tăng bc mạt hấp thụ cua ruột. 

с. tạo thuận lợi cho tieu hoá hoá họi. 

D. tạo thuận lợi cho tiêu hoá co học. 

Câu 8: Sự tiêu hoá thức ăn ờ dạ dày co diễn ra như thế nào? 

A. Tiết enzỉm pepsin và MCI đè tiêu hoá protein có trong có . 

B. Thức ăn dược ợ lên miệng đê nhai kĩ lại. 

c. Hấp thụ inột phần nước trong thức ăn. 

D. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ 

thành tế bào tiết ra enzim tiêu hoá xenlulỏ/.ơ. 

Càu 9: Bộ hàm và dộ dài ruột ờ dộng vật ăn tạp có gì khác so với động vật 

ăn thịt? 

A. Răng nanh và răng trước hàm không sắc nhọn bằng và ruột dài hơn. 

B. Răng nanh và răng trước hàm sắc nhọn và ruột ngắn hơn 

c. Rãng nanh và răng trước hàm không sác nhọn bằng và ruột ngắn hơn. 

D. Răng nanh và răng trước hàm sắc nhọn hơn và ruột dài hơn. 

Câu 10: Thành phần chủ yếu trong thức an cùa động vật ãn thực vật là 

A. xenlulôzơ. 

B. prôtôin. 

c. một ít lipit. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Càu 11: Tại sao dạ dày của các dộng vật ân thưc vật lại lớn và ruột phái dài? 

A. Hàm lượng dinh dưỡng trong thức ăn tương dối ít. 

B. Lượng thức ăn cần cung cấp phái nhiều nân dạ dày lớn để dù chỏ 

chứa. 

c. Ruột dài phái dảm bào cho quá trình ticu hoá và hấp thụ tốt hơn. 

D. Cá A, B và c đúng. 
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Câu 12: Trong dạ dày của loại động vật nhai lại, thức ăn được trải quiu 

những biến đổi nào? 

A. Bicn dổi cơ học B. Biến đối sinh học 

c. Biết, đổi hoá học. D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 13: Chức năng của manh tràng ở động vật ăn thực vật là 

A. chứa nhiều vi sinh vật sông cộng sinh tiếp tục tiêu hoá phán thức án. 

được tiôu hoá chuyến từ ruột non xuống. 

B. nơi sống của vi sinh vật phân giải, 

c. tiêu hoá cơ học thức ăn. 

D. giúp thức ăn tiêu hoá biến đổi tiếp tục trước khi đi vào ruột non. 

Càu 14: Các quá trình tiêu hoá ở dạ dày động vật nhai lại? 

A. Quá trình biến đổi cơ học ở dạ cỏ. 

B. Quá trình biến đổi sinh học do thức ăn được lưu lại ớ dạ có tạo điều 

kiện cho hệ sinh vật phát triển mạnh. 

c. Quá trình biến đổi hoá học ờ dạ múi khế và ruột. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 15: Sự tiêu hoá thức ăn ớ dạ dày múi khê diễn ra như thế nào? 

A. Tiết enzim pepsin và HC1 để tiêu hoá protein có trong cỏ 

B. Thức ăn được ợ lên miệng đê nhai kĩ lại 

c. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ 

thành tế bào tiết ra enzim tiêu hoá xenlulôzơ. 

D. Hấp thụ một phán nước trong thức ăn 

3. Gợi ý trả lời các câu hỏi sách giáo khoa 

Câu ì: Thức ăn là nguyên nhân chính làm cho chiều dài của ống tiêu hoá 

cùa động vật khác nhau. Thức ăn thực vật nghèo chất dinh dưỡng, cứng, 

khổ tiêu hoá và hấp thụ nên ruột dài dô tiêu hoá và hấp thụ hiệu quá. 

Càu 2: Nhai lại thức ăn có lác dụng nghiên nát thức ăn, phá vờ vách 

xenlulOí.ơ của tế bào thực vật tạo điểu kiện thuận lợi cho tiêu hoá thức 

ãn trong dạ dày và ruột non. Nhai lại còn làm tăng tiết nước bọt tạo môi 

trường ẩm và pH kiểm tiong dạ cỏ đế vi sinh vật hoạt dộng thuận lợi. 

Câu 3 Sự cộng sinh giữa vi sinh vật trong ống tiêu hoá của động vật ân thực 

vật giúp hai bên cùng có lợi. Vi sinh vật lợi dụng mỏi trường thuận lợi 

trong dạ có và manh tràng dế sinh trường và phát triển. Động vật àn thực 

vật không tự sàn sinh ra enzim xenlulaza, vi sinh 'ật sàn xuất ra 
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xcnlula/a và các cn/.iin khác giúp phàn húy vách xcnlulơ/ơ và các chất 

dinh dưỡng có trong tê hào thực vật thành các chất dơn giàn cung cáp 

chơ bán thân chúng và cho dọng vật ăn thực Vọt. 

Bài 17 

CÁC HÌNH THI c HÔ HẤP OA ĐỘ Mì VẬT 

A TÓM TẮT KIẾN THÚC 

Hô hấp là tập hợp những quá trình trong dó cơ thế lấy o, từ bên ngoài 

vào cung cấp cho các quá trình ôxi hoá các chất trong tế bào, tạo ra năng 

lượng cho các hoạt động sống, dồng thời thài co, ra khỏi cơth< . 

Hô hấp ngoài là tất cả các quá trình trao đổi khí giữa cơ quan hỏ hấp 

với môi trường sống. Hò hấp trong là quá trình trao quá trình trao đổi khí 

giữa tế bào với máu và dịch kẽ tế bào. 

+ Bề mặt trao dổi khí quyết dinh hiệu quá trao đổi khí. Đặc diổm bề mặt: 

diện tích bể mặt lớn, mỏng và luôn ám ướt, có rất nhiều mao mạch, có sắc tỏ 

hô hàp. có sự lưu thông khí 

+ Nguyên tắc trao đổi khí: khuếch tán. 

- Hô hấp qua bề mặt cơ thể: Chất khí được trao đổi trực tiếp qua bể.mặt cơ 

thể ẩm ướt 

- Hô hấp bằng hệ thống ông khí: Cơ quan hô hấp là hệ thống ống khí, chất 

khí trao đổi trực tiếp giữa tế bào với các ống nhó nhất. Các ống khí phân bỡ 

đến tận tế bào. 

- Hô hấp bằng mang: Cấu tạo của mang gồm nhiều tia mang, có mạng lưới 

mao mạch phân bô dày đặc. Phối hợp nhịp nhàng giữa miệng và xương nắp 

mang đế tạo dòng nước lưu thông. 

Hô hấp bằng phổi: Phổi gồm nhiều túi phổi nên bc mặt trao đổi khí rất lớn. 

- Ó chim nhờ có hệ thống túi khí ờ phía sau phổi, nên cà hít vào và thờ ra 

đéu có không khí giàu oxi đê trao đổi 
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B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giái 

1 Em hãy cho biết vì sao một sỏ loài cá như : cá trê, lươn, trạch có thế sốtng 

rất lâu trên cạn khi co đủ ủm. 

2. Sự vận chuyên chất khí trong cơ thê như thế nào? 

3. Hô hấp ớ động vật đã tiến hoá theo chiều hướng nào? 

2. Các câu hói trác nghiệm 

Câu 1: Sự trao đổi khí ở dộng vật đơn bào và da bào bậc thấp là 

A. Qua các lá mang. 

B. Trực tiếp qua màng tế bào hoặc bể mặt cơ thế. 

c. Qua hê thống khí. 
D. Cả A, B, c. 

Câu 2: Sự trao đổi khí của động vật ở nước? 

A. Qua lá mang và sự nâng lên, hạ xuống của xương nắp mang với sự 

đóng, mở cửa miệng (cá). 

B. Qua lá mang và sự hoạt động của các tấm quạt nước (tôm, cá), 

c. Qua hệ thống khí. 

D. Cả A, B. 

Câu 3: Hô hấp là 

A. tập hợp những quá trình trong đó cơ thể lấy o, từ bên ngoài vào cung 

cấp cho các quá trình khử các chất trong tế bào, tạo ra năng lượng cho 

các hoạt động sống, đồng thời thải co, ra khói cơ thê. 

B. tập hợp những quá trình trong đó cơ thê lấy co, từ bên ngoài vào 

cung cấp cho các quá trình ôxi hoá các chất trong tế bào, tạo ra nâng 

lượng cho các hoạt dộng sống, đổng thời thài o, ra khỏi cơ thế. 

c. tập hợp những quá trình trong đó cơ thế láy o, từ bôn ngoài vào cung 

cấp cho các quá trình ôxi hoá các chất trong tế bào, tạo ra nâng lượng 

cho các hoạt động sống, đồng thời thài co, ra khói cơ thế. 

D. tập hợp những quá trình trong đó cơ thô lây o, từ bcn ngoài vào cung 

cấp cho các quá trình ôxi hoá các chốt trong tê bào, tích lũy năng lượng 

cho các hoạt dộng sống, dồng thời thái co, ra khói cơ thế. 
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Câu 4: I lô hấp ngoài là 

A. quá trình trao đổi khí giữa cơ thê với môi trường sống thõng qua hc 

mặt trao đối khí chỉ ớ mang. 

B. quá trình trao đổi khi giữa cơ the với môi trường sống thông qua bề 

mặt trao đổi khí ớ bể mặt toàn cơ the. 

c. quá trình trao đổi khí giữa cơ thế với môi trường sống thông qua be 

mặt trao đổi khí chi ở phổi. 

D. quá trình trao dổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề 

mặt trao dổi khí ở các cơ quan hô hấp như phổi, mang, da... 

Câu 5: Hình thức hô hấp cùa côn trùng là 

A. hô hấp bằng hệ thống ống khí 

B. hô hấp bằng mang 

c. hô hấp bằng phổi 
D. hô hấp qua bể mặt cơ thế 

Câu 6: Hình thức hô hấp của các loài thân mềm và giáp xác sống dưới nước 

là 

A. hô hấp bằng hệ thống ống khí 

B. hô hấp bằng phổi 

c. hô hấp bằng mang 

D. hô hấp qua bể mặt cơ thể 

Câu 7: Đặc điếm nào sau đây không đúng với hô hấp của giun đất? 

A. Ti lộ giữa thể tích cơ thê và diện tích be mặt khá lớn 

B. Da luôn ấm ướt giúp các khí dễ dàng khuếch tán qua bề mặt cơ thê 

c. Dưới da có nhiều mao mạch và sắc tô hô hấp 

D. Tí lệ giữa diện tích bể mặt và thè tích cơ thế (S/V) khá lớn 

Câu 8: Cơ quan hô hấp của nhóm dộng vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất? 

A. Phổi của Bò sát. B. Phổi của Chim, 

c. Phổi và da của ếch nhái. D. Da của Giun đất. 

Câu 9: Vì sao Lưỡng CƯ vừa sống dược ớ nước vừa sống dược ở cạn? 

A. Vì nguồn thức ãn ờ hai mòi trường đổu phong phú. 

B. Vì có thê hô hấp bằng da và bằng phổi. 

C. Vì da luôn cẩn ấm ưót. 

D. Vì chi của ếch có màng vừa bơi vừa nhảy được trên cạn. 

Càu 10: Sự thõng khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ 

A. sự co dãn của phần bụng. 

65 



B. sự di chuyên của chân, 

c. sự nhu động của hệ tiêu hoá. 

D. sự vận dộng của cánh. 

Câu II: Mang cá có diện tích trao đổi khí lớn là do 

A. Có nhiểu cung mang 

B. Mang có nhiều cung mang và mỗi cung mang gồm nhiểu phiến mang 

c. Mang có kích thưỏc lớn 

D. Mang có khá năng mở rộng 

Câu 12: Sự lưu thông khí trong các ống khí cùa Chim thực hiện được nhờ 

A. sự co dãn của phần bụng 

B. sự vận dộng của cánh 

c. sự co dãn của túi khí 

D. sự di chuyên của chân 

Cảu 13: Phổi của Chim khác với phổi của các động vật trẽn cạn như thứ nào? 

A. Phê quản phân nhánh nhiều 

B. Khí quản dài 

c. Có nhiều phê nang 

D. Có nhiều ống khí 

Câu 14: Phổi cùa Thú hiệu quả trao đổi khí ưu thê hơn ở phổi của Bò sát, 

Lưỡng cư là do 

A. phối Thú có cấu trúc phức tạp hơn 

B. phổi Thú có kích thước lớn hơn 

c. phối Thú có khối lượng lớn hơn 

D. phối Thú có nhiều phế nang, diện tích bề mặt trao đổi khi lớn 

Câu 15: Sự thòng khí ở phổi của Bò sát, Chim, Thú chú yếu nhờ 

A. Sự nâng lên và hạ xuống của thềm miệng 

B. Các cơ hô hấp làm thay dổi thẻ tích của khoang bụng hoặc lồng ngực 

c. Sự vận động của các chi 

D. Sự vận động cùa toàn bộ hệ cơ 

Câu 16: Cá lèn cạn sẽ bị chết sau thời gian ngắn là do 

A. diện tích trao doi khí còn rất nhỏ và mang bị khỏ nên Cá không hò 

hấp được 

B. độ âm trên cạn thấp 

c. không hấp thụ dược o, của không khí 

D. nhiệt dộ trên cạn cao 
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Cáu 17: Đạc dic'111 nào dưới đày không đứng với sự trao đổi khí qua da cua 

Cìiun dàt 

A. Quá trình khuếch tán o, và co, qua da do có sự chênh lệch về phán 

áp o, và CO, . 

B. quá trình chuyên hoá bên trong cơ thế luôn tiêu thụ o, làm cho phân 

áp o, trong tẽ bào thấp hơn ngoài cơ the 

c. Quá trình chuyển hoá bên trong cơ thế luôn sinh ra co, làm cho 

phán áp CO, trong tế bào cao hơn bên ngoài cơ thê. 

- D. Quá trình khuếch tán 0, và CO, qua da do có sự cân bằng vé phân áp 

O, và CO,. 

Cáu 18: Ờ Cá nưóc cháy từ miệng qua mang theo một chiều vì 

A quá trình thớ ra và vào diễn ra đéu đặn 

B. cửa miệng, thềm miệng và nắp mang hoạt dộng nhịp nhàng 

c nắp mang chi mờ một chiếu 

D. cá bơi ngược dòng nước 

Cáu 19: Khi Cá thớ ra, diễn biến nào sau dây là đúng? 

A. Cửa miệng dóng, thềm miệng nâng lên, nấp mang mờ 

B. Cứa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng 

c. Cửa miệng dóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang mớ 

D. Cưa miệng dóng, thém miệng hạ xuống, nắp mang dóng 

Càu 20: Khi Cá thớ vào, diẻn biến nào sau đây là đúng? 

A. Cửa miệng mờ ra, thém miệng hạ xuống, nắp mang mở 

B. Cứa miệng mớ ra, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng 

c. Cửa miệng mớ ra, thềm miệng hạ xuống, nắp mang đóng 

D. Cửa miệng mớ ra, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở 

3. tìợi ý trá lời các cáu hỏi sách giáo khoa 

Cât / . Hệ thông ông khí trao dổi khí đạt hiệu quả cao vì: 

Khí o, từ bẽn ngoài theo hệ thõng ống khí dến tận tế bào nằm sâu bên trong 

co thể và khí CO. lừ bèn trong cơ thể theo hệ thõng ống khí di ra ngoài. 

Cãi 2: Mang Cá thích hợp trao dổi khí dưới nước nhưng không thích hợp 

trao dổi khí trên cạn là vì: 

- Mang và nắp mang hoạt dộng nhịp nhàng, tạo điểu kiện cho dòng nước 

lt.ru thông. Cách sắp xẽp eúa mao mạch tạo điều kiện cho dòng nước và 

máu vận chuyến ngược chiểu, tăng hiệu quả trao dổi khí. 
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- Mang cá không thích hợp cho trao đổi khí ở trên cạn là do trên cạn các 

phiên mang dính chặt lại với nhau (do mất lực dẩy của nước) dẫn đến 

diện tích bể mặt trao dổi khí còn rất nhò, bên cạnh đó khi lèn cạn, 

không khí làm cho mang bị khô, khí o, và co, không khuếch tán được 

qua mang, kết quả là Cá sẽ chết vì không hô hấp được. 

Câu 3: Đối chiếu với 5 đặc điểm của bể mặt trao đổi khí hãy lí giải tại sao 

phổi của Thú là cơ quan trao đổi khí hiệu quả ở trên cạn? 

- Do hoạt động nhiều, thân nhiệt cao và ổn định nên phổi Thú có rất nhiểu 

phế nang, diện tích bề mặt trao đổi khí lớn hơn hẳn so với phổi Bò sát và 

Lưỡng cư. Ếch nhái mặc dù có phổi vẫn phải hô hấp bằng da khi lên cạn 

là do phổi Ếch có cấu tạo đơn giản không đáp ứng được nhu cẩu trao dổi 

khí. Da Ếch phải luôn giữ ấm ướt mới tiến hành trao đổi khí được. 

Câủ hỏi và bài tập cuối bài 

Câu 1: Các kiểu hô hấp ở động vật ở nước và ở cạn 

Hô hấp qua bề mặt cơ thể: Chất khí được trao đổi trực tiếp qua bể mặt 

cơ thể ẩm ướt 

Hô hấp bằng hệ thông ống khí: Cơ quan hô hấp là hệ thống ông khí, 

chất khí trao đổi trực tiếp giữa tế bào với các ống nhỏ nhất. Các ống khí 

phân bố đến tận tế bào. 

Hô hấp bằng mang 

- Cấu tạo của mang: Gồm nhiều tia mang, có mạng lưới mao mạch phân 

bố dày đặc. Phối hợp nhịp nhàng giữa miệng và xương nắp mang dê tạo 

dòng nước lưu thông. 

Hô hấp bẳng phổi: Phổi gồm nhiều túi phổi nên bể mặt trao đổi khí rất lén. 

- Ở chim nhờ có hệ thống túi khí ở phía sau phổi, nên cà hít vào và thở 

ra đều có không khí giàu oxi để trao đổi 

Câu 2: Các đặc điếm bé mặt trao đổi khí: Diện tích bé mặt lớn. Móng và luôn 

ẩm ưót, có rất nhiều mao mạch, có sắc tố hô hấp, có sự lưu thông khí. 

Cậu 3: Để Giun lên mặt đất khô ráo, Giun sẽ nhanh chết do khí co, và co, 
không khuếch tán qua da được vì da bị khô 

Câu 4: Động vật đa bào có kích thước lớn vì vậy tỉ lệ giữa diện tích bể mặt 

cơ thể và thê tích cơ thể là nhỏ nên lượng khí khuếch tán qua bề mặt cơ 

thê không thẻ đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí 
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c 'ân 5. Chim là dộng vật trao dổi khí hiệu qua nhất trên cạn vì phổi rất phát 

triển, có đủ 5 dặc diêm của bẽ mật trao đối khí và có thêm hệ thống túi 

khí làm cho ca khi hít vào và thỏ ra luôn có không khí giàu 0: di qua 

phối. 

lỉài 18 

HỆ TUẤN HOÀN Ớ ĐỘNG VẬT 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Động vật đơn bào, đa bào có kích thước nhó chưa có hệ tuần hoàn. 

- Động vật đa bào hệ tuần hoàn gồm có những bộ phận chính sau: Dịch tuần 

hoàn: máu và nước mô. Tim và hệ thống mạch máu. 

Chức năng chủ yếu của hệ tuần hoàn: Vận chuyên các chất 

* Hệ tuần hoàn hở: Là hệ tuần hoàn có một đoạn máu đi ra khỏi mạch và 

trộn lần với nước mô, lưu thông với tốc dộ chậm. 

- Hộ tuần hoàn hở có các dặc diêm sau: Máu xuất phát từ tim qua hệ thông 

dộng mạch tràn vào xoang, sau đó vào tĩnh mạch trờ về tim. sắc tô hô hấp là 

hêmôxian (chứa Cu) nên có màu xanh. Tóc độ máu cháy chậm. Khả năng 

diẻu hoà và phân phối máu dến các cơ quan chậm. 

* Hệ tuần hoàn kín: là hệ tuần hoàn có máu lưu thông trong mạch kín với tòc 

độ cao, khá năng điểu hoà phân phối nhanh. Cồm: hệ tuần hoàn đơn và hệ 

tuíin hoàn kép. 

- Đạc điểm cùa hệ tuần hoàn kín: Máu lưu thông liên tục trong mạch kín. 

Sác tô' hô háp (Fe) nên có màu đó. Máu cháy trong dộng mạch dưới áp lực 

cao, tốc dộ máu cháy nhanh. Khá năng điéu hoà và phân phối máu dến các 

cơ quan nhanh. Tim như 1 cái bơm hút và đây máu đi trong hê mạch. 

B. PHẢN DẠNG BẢI TẬP 

1. Các bài tặp tự giải 

1. Phân biệt hệ tuấn hoàn dơn, hệ tuần hoàn kcp? 

2. Tim có chức năng gì trong hệ tuần hoàn? 

3. So sánh sự vận chuyến các chát trong cơ thê thực vật và dộng vật? 
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2. Các cảu hoi trác nghiệm 

Câu 1: Chức năng cùa hệ tuần hoàn là 

A. vận chuyên các chất dinh dưỡng. 

B. vận chuyến khí o, và co, (trừ sâu bọ). 

c. vận chuyên các sản phẩm hoạt động sống của tế bào. 

D. Cả A, B, c. 
Câu 2: Cấu trúc cùa hệ tuần hoàn hở gồm 

A. tim đơn giản. 

B. có hệ thống động mạch, tĩnh mạch. 

c. giữa động mạch và tĩnh mạch không có mạch nôi, máu tiếp xúc trực 

tiếp với .các tế bào. 

D. Cả A, B, c. 
Câu 3: Cấu tạo của hệ tuần hoàn kín? 

A. Tim. 

B. Hệ mạch (động mạch, tĩnh mạch, mao mạch). 

c. Động mạch nối với tĩnh mạch bằng các mao mạch len lói giữa các 

mô cơ quan. 

D. Máu chảy với áp lực chậm. 

Câu 4: Đặc điểm hệ tuần hoàn hở? 

A. Máu chảy dưới áp lực cao và tốc độ nhanh. 

B. Máu chảy dưới áp lực thấp và tốc độ chậm. 

c. Áp lực máu được duy trì nhờ tính đàn hồi của thành mạch. 

D. Khả năng điều hoà máu nhanh chóng. 

Câu 5: Tại sao máu vận chuyên trong hệ tuần hoàn chi theo một chiều nhất 

định? 

A. Do sức hút của tim lớn. 

B. Do câu tạo hoàn thiộn của tim. 

c. Nhờ các van tim. 

D. Nhờ tính dàn hồi của thành mạch máu. 

Câu 6: Máu chày trong hệ tuần hoàn hở như thế nào? 

A. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc dộ máu cháy cao 

B. Máu chày trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu cháy chậm 

c. Máu chày trong dộng mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu cháy nhanh 

D. Máu chay trong dộng mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chày chậm 
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Câu 7: Diên biến cùa hệ tuấn hoàn kín điền ra theo trật tự nao? 

A. Tim -* Động mạch -* Tĩnh mạch -* Mao mạch -* Tim. 

B Tim -» Động mạch -* Mao mạch -* Tĩnh mạch -* Tim. 

c. Tim -* Mao mạch -* Động mạch -*• Tĩnh mạch -* Tim. 

D. Tim -* Tình mạch -* Mao mạch -* Động mạch -* Tim. 

Câu 8: Diỏn hiến cùa hệ tuấn hoàn hớ dién ra theo trật tự nào? 

A. Tim -* Động mạch -* Khoang máu -* Trao dổi chất vói tê bào -* 

I lổn hợp dịch mó - máu -* Tĩnh mạch -* Tim. 

13. Tim -* Động mạch-* Trao dổi chất với tế bào -*• Hỗn hợp dịch mò - 

máu -* Khoang máu -* Tinh mạch -* Tim. 

c. Tim -* Động mạch -* Hỗn hợp dịch mỏ - máu-* Khoang máu -* 
Trao dổi chất với tế bào -* Tĩnh mạch -*Tim. 

D. Tim -* Động mạch -► Khoang máu-* Hỗn hợp dịch mó - máu -* 

Trao dổi chất với tế bào -* Tĩnh mạch -* Tim. 

Càu 9: ơ sâu bọ. hệ tuấn hoàn hờ chi thực hiện chức năng 

A. vận chuyên dinh dưỡng. 

13. vận chuyên các sán phẩm bài tiết. 

c. tham gia vào quá trình vận chuyến khí trong hô hấp. 

D. vận chuyến dinh dưỡng và các sản phẩm bài tiết. 

Cáu 10: Máu trao đổi chất với tế bào qua 

A. thành tĩnh mạch và mao mạch. 

13. thành mao mạch. 

c. thành dộng mạch và mao mạch. 

D. thành dộng mạch và tĩnh mạch. 

Cáu 11: 1 lệ tuần hoàn hớ có ở những động vật nào? 

A. Đa sô động vật thân mềm và chân khớp. 

13. Các loài Cá sụn và cá xương. 

C. Động vật đa bào có cơ thê nhỏ và dẹp. 

D. Động vột đưn bào. 

Câu 12: Hệ tuần hoàn kín có ờ những động vật nào? 

A. Chì có ở động vật có xương sống. 

13. Mực ông. bạch tuộc, giun đốt, chán dầu và dộng vật có xương sống. 

C. Chi có ờ có ớ da sô dộng vật thân mém và chán khớp. 

D. Chi có ở mực Ống. bạch tuộc, giun đốt, chân dầu. 
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Câu 13: Hệ tuẩn hoàn của ThAm mểm và Chân khớp được gọi là hệ tuần 

hoàn hớ là do 

A. giữa dộng mạch di từ tim và các tĩnh mạch đến tim không có mạch nói. 

B. tốc độ máu chảy chẠm. 

c. máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp. 

D. còn tạo hỗn hợp dịch mô - máu. 

Càu 14: Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong cơ thê như thế nào? 

A. Máu dược điểu hòa và phân phôi nhanh đến các cơ quan. 

B. Máu không dược diều hòa và phân phối nhanh dến các cơ quan, 

c. Máu được điều hòa và phân phối chậm đến các cơqũan. 

D. Máu không dược điểu hòa và phân phôi chậm đến các cơ quan. 

Câu 15: Đặc điểm nào khỏng phải là ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ 

tuần hoàn hở? 

A. Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng. 

B. Máu cháy trong hộ mạch với tốc dộ cao hoặc trung bình. 

c. Máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí 

và trao đổi chất. 

D. Tốc độ máu chảy trong hệ mạch nhanh, máu đi được xa. 

Câu 16: Hệ tuần hoàn kín là hộ tuần hoàn có 

A. máu lưu thông liên tục trong mạch kín (từ tim qua động mạch, mao 

mạch, tĩnh mạch và vể tim). 

B. tốc độ máu chày trong hệ mạch nhanh, máu đi được xa. 

c. máu chảy trong hộ mạch với tốc độ cao hoặc trung bình. 

D. máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng dược nhu cầu trao dổi khí 

và trao dổi chất. 

Câu 17: Hệ tuần hoàn kép có ớ những động vật nào? 

A. Chi có ờ Cá, Lưỡng cư, Bò sát. 

B. Chi có ờ Lưỡng cư, Bò sát, Chim và Thú. 

c. Chi có ớ Tham mềm, Chân khớp và Giun đốt. 

D. cà A, B và c dứng. 

Càu 18: I lệ tuần hoàn kín dơn có ở những động vật nào? 

A. Chi có ứ mực Ống, bạch tuộc, Giun đốt, Chân đầu và Cá. 

B. Chi có ớ Cá, Lưỡng cư, Bò sát. 

c. Chi có ở Cá và Lưỡng cư. 

D. Chi có ớ mực ống. bạch tuộc, Giun đốt và Chân dấu. 
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Càu 19: Đặc điếm nào sau dây không phái là tru diếm của tuần hoàn kép so 

với tuấn hoàn dơn? 

A. Tim hoạt dộng ít tiêu tốn năng lượng hơn. 

B. Máu giàu Oị dược tim bơm đi tạo áp lực dây rất lớn. 

c. Máu dến các cư quan nhanh nên dáp ứng dược nhu cầu trao dổi khí 

và trao doi chát. 

D. Tốc độ máu chay trong hệ mạch nhanh, máu di dược xa. 

Cau 20: máu vận chuyến trong hệ mạch nhờ 

A. dòng cháy liên tục. 

B. sự va dáy của các tế bào máu. 

c. co bóp của mạch. 

D. năng lượng co tim. 

3. Gợi ý trả lời các câu hói sách giáo khoa 

Mục I: Hệ tuần hoàn hớ 

Càu I: Máu xuất phát từ tim qua hệ thống động mạch tràn vào khoang máu 

và trộn lẫn với nước mô tạo thành hỗn hợp máu - nước mô. Sau khi tiếp 

xúc và trao đổi chất với tế bào, hỗn hợp máu - nước mô chui vào tình 

mạch về tim. Do có một đoạn máu không chảy trong mạch kín nên gọi 

là hệ tuần hoàn hớ. 

Cân 2: Tim như I cái bơm hút và dẩy máu đi trong hộ mạch. Tim là động 

lực chính đáy máu cháy trong mạch máu 

CỠII 3; Hệ tuần hoàn hớ chi thích hợp cho động vật có kích thước nhò, mà 

không thích hợp cho dộng vật có kích thước lớn là do: máu chày trong 

dộng mạch dưới áp lực thấp nên máu không thc di xa được, do vậy 

không đàm báo cung cấp máu cho các cơ quan, bộ phận ớ xa tim. 

Cũn 4: Hệ tuần hoàn hở thường thích hợp cho động vật ít hoạt dộng vì máu 

cháy với tốc dộ chậm, điéu hòa và phân phối máu đến các cơ quan 

chậm, ncn khỏng thể dáp ứng nhu cáu cao vé o, và thái nhanh co, cùa 

các dộng vật ưa hoạt dộng. 

Cun 5: Mặc dù có hệ tuần hoàn hớ nhưng Côn trùng ván có khá nâng hoạt 

dộng tích cực là vì CỎM trùng không sử dụng hệ tuần hoàn hờ dc cung 

cấp o. cho tố bào và thái co, ra khói cơ thô. Còn trùng tiến hành trao 

đổi khí qua hệ thống ống khí. 



Mục II: Hộ tuần hoàn kín 

Cữu 1: Đường di của máu trên sơ đồ hệ tuần hoàn kín: Máu từ tim bơm di 

lưu thòng liên tục trong mạch kín, từ dộng mạch qua mao mạch, lình 

mạch về tim. Máu và tê bào trao đổi chất qua thành mao mạch. Do máu 

chảy lưu thông trong hệ mạch nên gọi là hệ tuần hoàn kín. 

Câu 2: Ưu điếm cùa hệ tuần hoàn kín so với hê tuần hoàn hờ: trong hệ tuần 

hoàn kín, máu chày trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy 

nhanh, máu di được xa, điều hòa và phân phôi máu đến các cơ quan 

nhanh, do vậy đáp ứng dược nhu cẩu trao đổi khí và trao đối chất cao. 

Câu 3: Đường di cùa máu trong hệ tuần hoàn đơn cùa Cá: Tim bơm máu vào 

động mạch, lên hệ thông mao mạch mang, tiếp đó vào động mạch lưng 

và vào hệ thông mao mạch, sau đó về tĩnh mạch và trở về tim. 

Câu 4: Đường đi của máu trên sơ đổ. hệ tuần hoàn kép của Lưỡng cư. Bò sát, 

Chim và Thú: 

Hệ tuần hoàn của Lưỡng cư, Bò sát, Chim và Thú gọi là hệ tuần hoàn 

kép là vì hệ tuần hoàn cùa chúng có 2 vòng tuần hoàn: Vòng tuần hoàn 

lớn và vòng tuần hoàn nhò 

- Vòng tuần hoàn lớn: máu giàu o, được tim bơm vào động mạch chú 

và các động mạch nhó hơn, đến mao mạch ở các cơ quan, bộ phận dế 

thực hiện trao đổi chất và khí, sau đó máu giàu co, đi theo ữnh mạch sề 

tim. 

- Vòng tuần hoàn nhỏ: máu giàu co, được tim bơm lèn phổi dê trao đổi 

khí và trở thành máu giàu o, quay trở về tim. 

Càu hỏi và bài tập cuối bài 

Câu ì: Máu xuất phát từ tim qua hệ thông động mạch tràn vào khoang máu 

và trộn lẫn với nước mỏ tạo thành hổn hợp máu - nước mò. Sau khi tiếp 

xúc và trao đổi chất với tế bào, hỗn hợp máu - nướe mỏ chui vào tĩnh 

mạch về tim. Do có một đoạn máu không cháy trong mạch kín nôn goi 

là hệ tuần hoàn hờ. 

Cáu 2: Máu từ tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ dộng mạch 

qua mao mạch, tình mạch về tim. Máu và tế bào trao dổi chất qua thài h 

mao mạch. Do máu cháy lưu thòng trong hệ mạch ncn gọi là hệ min 

hoàn kín. 
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( (III •>. (j hệ màn hoàn đơn cua Cá. kin máu từ tim di qua hệ thông mao 

mạch o 1’ang thi huvót áp giam Iihaníi do vậy máu cháy trong dộng 

mạch lưng iti đòn các cơ quan dưới áp lực trung hình. Trong khi dó. ớ hẹ 

tuân hoàn kóp. sau khi trao doi khí ơ mao mạch phoi, máu quay trớ vó 

tim và dược tim bom. dôn các cơ quan dtrói áp lực cao, máu cháy nhanh, 

di xa, tạo ra áp lực thuận lợi ch > quá trình trao doi chát ở mao mạch. 

Bài 19 

CÁC CÓ ( Hí; Í)A\1 BÀO CAN BẦMÌ NỘI MỎI 

A. TOM TÁT KIÊN THU 

- Mõi trường ngoài là mõi trơờng mà trong dó-sinh vật sinh sống. 

- Mói trường trong là mỏi trường bao quanh tc bào, từ dó tê bào nhận chất 

dinh dường và thái chất thai. 

- Càn bằng nội môi là duy trì sựon định cùa mòi trường trong. 

- Khi các điểu kiệu lí hoá cua môi trường trong thi y dổi và không duy trì 

dược sự ổn định bình thường thì gọi là mất can bằng nội mỏi. 

Cơ chế duy trì cân bằng nội mòi có sự tham gia cua các bộ phận: 

- Bộ phận tiếp nhận kích thích: Các thụ quan, mạch máu, da. Biến kích thích 

thành xung thần kinh truyền vổ bộ phận điểu khiêm 

- Bộ phận điểu khiến: Trung ương thần kinh, tuyến nội tiết. Điều khiến hoạt 

dộng của các cơ quan thực hiện 

- Bộ phận thực hiện: thận, gan, mạch máu... tăng hoặc giám hoạt động 

* Ca chế duy trì huyết áp: 

- Có sự tham gia của thụ quan áp lực. trung khu diều hoà tim mạch. 

- Duy trì huyết áp ổn dinh nhờ sự tham gia cùa thụ quan áp lực, trung khu 

điểu hoà tim mạch máu. 

B PHẢN DẠNG BÀI TẬP 

I. Các bài tap tự giái 

1. Tầm quan trọng của duy trì cán bằng nội >i là gì? 



2. Môi trường trong là gì? 

3. Cân bằng nội mỏi, mất cân bằng là gì? Cho ví dụ. Thê nào là liên hệ 
ngược? 

2. Các câu hỏi trác nghiệm 

Càu 1: Vai trò của gan trong việc chuyển hoá chất? 

A. Điểu hoà glucôzơ huyết, điêu hoà prôtêin trong huyết lương. 

B. Điều hoà pH nội môi. 

c. Điểu hoà nồng dộ bicacbonat. 

D. Điều hoà nồng dộ co,. 
Câu 2: Tại sao cơ thể có hiện tượng phù nề? 

A. Do rối loạn chức năng gan. 

B. Prôtêin huyết tương giảm, áp suất thẩm thấu giảm, 

c. Nưóe bị ứ lại trong các mô. 

D. Cả A, B, c. 
Câu 3: Cơ chê duy trì cân bằng nội môi diễn ra theo trật tự nào? 

A. Bô phận diều khiên -*■ Bộ phận tiếp nhận kích thích -*■ Bộ phận thưc 

hiện -* Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

B. Bộ phận tiếp nhận kích thích -*• Bộ phận điểu khiến-* Bộ phậi thực 

hiện -*■ Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

C. Bộ phận tiếp nhận kích thích -*■ Bộ phận thực hiện-* Bộ phận điếu 

khiển -*■ Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

D. Bộ phận điều khiển -* Bộ phận tiếp nhận kích thích -* Bộ phin thực 

hiện -*■ Bộ phận tiếp nhận kích thích. 

Cảu 4: Liên hệ ngữợc là 

A. sự thay dối bất thường của điều kiện lí hoá ở mòi trường trong ‘.au khi 

được điểu chỉnh tác dộng đến bộ phận tiếp nhận kích thích. 

B. sự thay dổi bặt thường cùa điểu kiện lí hoá ỏ môi trường tronị trước 

khi được điều chinh tác động đến bộ phận tiếp nhận kích ihích. 

c. sự thay đổi bất thường của điéu kiện lí hoá ở mói trường trong trở vc 

bình thường sau khi dược điồu chỉnh tác động đến bộ phận tiếp nhìn kích 

thích. 

D. sự thay dói oất thường cúa điểu kiện lí hoá ớ môi trường trong trơ vổ 
bình thường trước khi được điéu chinh tác dộng dên bộ phận tiêt nhận 

kích thích. 



Câu 5: Đặc diêm nào sau đây không phai là dặc tính cùa huyết áp? 

A. Huyết áp cực dại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiếu ứng với lúc tim 

dãn. 

B. Tim đập nhanh và mạnh làm tăng huyết áp; tim dập chậm, yếu làm 

huyết áp hạ. 

c. Càng xa tim huyèt áp càng giám. 

D. Sư tăng dần huyết áp là do sự ma sát cùa máu với thành mạch và giữa 

các phán tử máu với nhau khi vận chuyển. 

Câu 6: Ớ người già, khi huyết áp cao dẻ bị xuất huyết não là do 

A. thành mạch bị xơ cứng, máu ứ đọng, đặc biệt các mạch ở não, khi 

huyết áp cao dề làm vỡ mạch. 

B. thành mạch bị xơ cứng, tính đàn hổi kém, đặc biệt là các mạch ở não, 

khi huyết áp cao dể làm vỡ mạch. 

c. thành mạch bị xơ cứng nên không co bóp được, đặc biệt là các mạch ở 

não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch. 

D. thành mạch bị dày lên, tính đàn hổi kém, đặc biệt là các mạch ờ não, 

khi huyết áp cao dề làm vỡ mạch. 

Câu 7: Huyết áp là gì? 

A. Là áp lực dòng máu khi tàm thất co. 

B. Là áp lực dòng máu khi tâm thất dãn. 

c. Là áp lực dòng máu lên thành mạch. 

D. Là sự ma sát giữa máu và thành mạch. 

Câu 8: Bộ phận diều khiến trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là 

A trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết. 

B. các cơ quan sinh dưỡng như thận, gan, tim, mạch máu... 

c. thụ thê hoặc cơ quan thụ cám. 

D. cơ quan sinh sán. 

Câu 9: Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là 

A. thụ thê hoặc cơ quan thụ cảm. 

B. các cơ quan sinh dưỡng như thận, gan, tim, mạch máu... 

c. trung ương thần kinh hoậc tuyến nội tiết. 

D. cơ quan sinh sản. 

Càu 10: Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức 

năng 
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A. Điểu khiển hoạt dộng cùa các cơ quan bàng cách gửi đi các tín hiệu 

thán kinh hoặc hoocmỏn. 

B. làm tăng hoặc giám hoạt động trong cơ thê để đưa môi trường trong vê 

trạng thái cân bằng và ổn định 

c. tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần kinh 

D. tác động vào bộ phận kích thích dựa trên tín hiệu thần kinh hoocmôn. 

Câu li: Bộ phận tiếp nhận kích thích trong cơ chế duy trì cân bàng nội môi 

có chức năng 

A. Điều khiên hoạt dộng của các cơ quan bảng cách gửi di các tín hiệu 

thần kinh hoặc hoocmôn. 

B. làm tăng hoặc giám hoạt dộng trong cơ thế đế đưa mói trường trong vổ 

trạng thái cân bằng và ổn dịnh. 

c. tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần kinh. 

D. làm biến dổi diều kiện lí hoá cùa môi trường trong cơ thể. 

Câu 12: Cân bang nội môi là 

A. duy trì sự ổn định cùa mỏi trường trong tê bào. 

B. duy trì sự ổn dịnh cùa môi trường trong mô. 

c. duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thế. 

D. duy trì sự ổn dịnh cùa mỏi trường trong cơ quan. 

Càu 13: Cơ chế duy trì huyết áp diễn ra theo trật tự nào? 

A. Huyết áp bình thường -* Thụ thế áp lực ờ máu -*■ Trung khu diều hòa 

tim mạch ở hành não -*■ Tim giảm nhịp và giảm lực co bóp. mạch máu 

dãn -*• Huyết áp tăng cao -*■ Thụ thế áp lực ở mạch máu. 

B. Huyết áp tăng cao -* Trung khu diều hòa tim mạch ờ hành não -* Thụ 

thế áp lực ờ máu -* Tim giảm nhịp và giám lực co bóp. mạch máu dãn -* 

Huyết áp bình thường -*■ Thụ thẻ áp lực ớ mạch máu. 

c. Huyết áp tăng cao -♦ Thụ thê áp lực ở máu -*■ Trung khu điổu hòa tim 

mạch ở hành não -* Tim giám nhịp và giảm lực co bóp, mạch máu dãn *♦ 

Huyết áp bình thường -* Thụ thê áp lực ớ mạch máu. 

D. Huyết áp tăng cao -*• Thụ thế áp lực ớ máu -*■ Trung khu điểu hòa tim 

mạch ờ hành não -*• Thụ thê’ áp lực ờ mạch máu -* Tim giám nhịp và 

giám lực co bóp, mạch máu dãn -+ Huyết áp bình thường. 

Câu 14: Bộ phận tiếp nhận kích thích trong cơ chế cân bằng nội môi là 

A. trung ương thán kinh hoặc tuyến nội tiết. 

B. cơ quan sinh san. 
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c Các cơquan sinh dưỡng như thận, gan, tim, mạch máu... 

D. Thụ thê hoặc cơ quan thụ cám 

('au 15: Bộ phận điều khicn trong cơ chc duy trì cân bằng nội mói có chức 

năng 

A. Điếu khiển hoạt động của các cơ quan hăng cách gửi đi các tín hiệu 

thần kinh hoặc hoocmôn. 

B. làm tăng hoặc giam hoạt động trong cư thể đc dưa mỏi trường trong vổ 

trạng thái cân bang và ổn định. 

c tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thán kinh. 

D. làm biến đổi diếu kiện lí hoá cùa môi trường trong cơ thê. 

Càu 16*: Chứng huyết áp thấp được biểu hiện khi 

A. huyết áp cực đại thường xuôhg dưới 90 mmHg. 

B. huyết áp cực đại thường xuống dưới xo mmHg 

c. huyết áp cực dại thường xuống dưới 70 mmHg. 

D. huyết áp cực dại thường xuống dưới 60 mmHg. 

Câu 17*: Chửng huyết áp cao dược biểu hiện khi 

A. huyết áp cực dại lớn quá 160 tnmHg và kéo dài. 

B. huyết áp cực dại lớn quá 150 mmHg và kéo dài. 

c. huyết áp cực đại lớn quá 140 mmHg và kéo dài. 

D. huyết áp cực dại lớn quá 130 mmllg và kéo dài. 

Càu IX: Mỏi chu kì hoạt động cùa tim diễn ra theo trật tự 

A. Pha co tâm thất -*■ Pha co tám nhì -* Pha dàn chung. 

B. Pha dãn chung -*■ Pha co tâm nhĩ -*• Pha co tâm thất, 

c. Pha co tâm nhĩ -* Pha co tâm thất -* Pha dãn chung. 

D. Pha dãn chung -♦ Pha co tâm thất •* Pha co tâm nhĩ . 

Càu 19: Cơ chế diếu hòa hàm lương gluco/ơ trong máu lãng diẻn ra theo 

tr.it tự nào? 

A. Tuyến tụy -* Insulin -* Gan và tế bào cơ thè “*■ Ciluco/.ơ trong máu giam. 

B Gan -* Insuliu huyên tụy và tế bào cơ the -* Glucơ/Ơ trong máu giám, 

c. Gan -"Tuyên tụy -* Insulin -* Tế bào cơ thế -*■ Gluco/Ơ trong máu giam. 

D. Tuych tụy "" Insulin -*■ Gan -* Tế bào cư the -* Gluco/Ơ trong máu giám. 

('ju 20: Cơ chè diều hòa hàm lượng glucu/ơ trong máu giâm diễn ra theo 

trất tự nào'’ 

A. luyến tuy -*■ Glucagon -*■ Gan -* Cilucogcn-* Gluco/Ơ trong máu tăng. 

B. Gan -* Glucagon -* Tuyến tụy "► Glucogen -*■ Gluco/Ơ trong máu tăng. 
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c. Gan -►Tuyến tụy -*■ Glucagọn -* Glucogen -* Gluco/Ơ trong máu tăng. 

D. '1'uyến tụy -► Gan -*• Glucagon -* Glucogen -+ Glucozơ trong máu tăng. 

3. Gợi ý trá lời các câu hỏi sách giáo khoa 

Mục II: Các cơ chê duy trì cân bàng nội môi 

Cân 1: Khi chạy huyết áp tăng nhưng khi được nghỉ 1 lúc huyẽt áp trò lại 

bình thường vì: Khi huyết áp tãng cao thì thụ quan áp lực trên mạch 

máu tiếp nhận và báo vế trung khu điểu hòa tim mạch ở hành não. Từ 

trung khu điều hòa tim mạch ờ hành não, xung dộng thán kinh theo dủy 

li tâm dến tim và mạch máu, làm tim giảm nhịp đập, giảm lực co bóp và 

làm mạch máu dãn rộng. Kết quả là huyết áp giảm xuống và trở lại bình 

thường. Sự thay dổi huyết áp ở mạch máu lúc này lại được thụ quan áp 

lực ở mạch máu tiếp nhận và thông báo vể trung khu'đ:ều hòa tim mạch 

ở hành não (liên hệ ngược). 

Câu 2: Sau bữa ăn nồng độ glucozơ trong máu tăng lên hoặc sau khi chạy thi 

lOOOm nồng độ glucozơ trong máu giảm xuống. Dựa vào'2 sơ đồ trôn 

SGK giải thích tại sao nồng độ glucozơ giữ ổn định? 

- Sau bữa ãn nồng độ trong máu tăng lồn khích thích tế bào (5 tụy tiết ra 

hoocmon insulin, hoocmon này có tác dụng chuyển glucoxơ thành 

glicogen dự trữ trong gan, do vậy nồng độ glucozơ trong máu giám 

xuống và duy trì ở nồng độ 0,1 %. 

- Sau khi chạy thi lOOOm nồng độ glucozơ trong máu giám xuống kích 

thích tế bào a tụy tiết ra hoocmon glucagon, hoocmon này có tác dụng 

chuyên glicogen có trong gan thành glucozơ. Glucozơ từ gan vào máu, 

làm cho nồng độ glucozơ trong máu tăng lên ở nồng độ 0,1 %. 

Càu hỏi và bài tập cuối bài 

Cân l: Cân bằng nội môi có vai trò quan trọng với cơ thê vì cín bằng nội 

môi duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thế. 

Câu 2: Các bộ phận trong cơ chế duy trì nồng độ glucozơ tiong náu 

Bộ phận Các cơ í/nan 

Tiếp nhân kích thích Nồng dộ glucozơ trong máu 

Điểu khiên Tuyến tụy nội tiết 

Thực hiện Gan 



Càn ,c ( 'ác hộ phận tiếp nhận kích thích, điên khiến và thực hiện đóng vai 

trò quan trọng trong cư chế duy trì cân hăng nội môi là vì các hộ phận 

này có mòi quan hệ chạt chẽ với nhau, anh hưởng lần nhau trong cơ chê 

duy trì cán hằng nội môi. Nếu các hộ phận này hoạt động không bình 

thường sẽ dẫn đến mất cán hãng nội mỏi. Cụ thê: 

- Bộ phận tiếp nhận kích thích là các cơ quan thụ cám tiếp nhận kích 

thích và bicn kích thích thành xung thần kinh truyền về bộ phận điều 

khiên. Bộ phận điểu khiến là trung Ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết, 

có nhiệm vụ diếu khiến hoạt dộng cúa các cơ quan. Bộ phận thực hiện là 

các cơ quan như thận, gan. . Xung thán kinh hoặc hoocmon từ bộ phận 

diệu khiến đến làm cho hộ phận thực hiện tăng hoặc giam hoạt động đê 

môi trường trong trớ vé trạng thái ban đầu. Sự trà lời của bộ phận thực 

hiện làm thay đổi điều kiện lí hoá cùa môi trường trong. Sự thay đổi đó 

có thc lại trớ thành kích thích tác động trớ lại lên bộ phận tiếp nhận kích 

thích và gây ra phán ứng. 

Câu 4: Ví dụ cơ chế duy trì huyết áp khi huyết áp tâng cao lên 160 mmHg 

thì tim giám nhịp và giam lực co bóp, mạch máu dãn ra làm cho huyết 

áp trớ về 120 mmHg. 

lỉòi 20 

CÁC Cơ CHẾ ĐẢM BẢO CẢN BẰNG NỘI MÔI 

(riếp theo) 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Ca chế điếu hoù thân nhiệt ớ động vật hằng nhiệt: 

+ Khi trời lạnh. Tăng sinh nhiệt (run cơ), giám mất nhiệt (dựng lông, mạch 

máu co) 

+ Khi trời nóng: Giám sinh nhiệt, tăng thái nhiệt (toát mổ hôi, mạch máu 

giãm), thớ nhanh dồng thời giám quá trình chuyến hoá ở tế bào 

- Cơ chê' diêu hoà áp suất thấm thấu của máu chủ yếu dựa trên cơ chế điểu 

hoà muôi và nước. 

+ Khi áp suất thấm thâu táng: Gáy khát nước, chông mất nước, hấp thụ lại 

nước ờ quán cầu thận 

+ Khi áp suất thám thấu giám: Tàng cường hấp thụ Na* ở quán cầu thận 
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B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tựgiái 

1. Trình bày cơ chế chống nóng, chòng lạnh ờ động vật hằng nhiệt 

2. Vì sao trời nóng chó thở gấp, lưỡi thè ra? 

3. Vì sao các động vật vùng nhiệt đới tai lại lớn hơn động vật vùng lạnh? 

2. Các câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1: Bộ phận diều khiển cơ chế điều hoà thân nhiệt của dộng vật hãng 

nhiệt là:. 

A. hành não. 

B. vùng dưới đồi. 

c. tuyến yên. 

D. tuyến trên thận. 

Câu 2: Cơ chế điều hòa hấp thụ Na* diển ra theo trật tự nào? 

A. Huyết áp thấp do Na* giảm -*• Thận -*■ Renin -*• tuyến trên thận -*■ 

Andosteron -* Thận hấp thụ Na* kèm theo nước trả vể máu -* nồng độ 

Na* và huyết áp bình thường -* Thận. 

B. Huyết áp thấp do Na* giảm -*■ tuyến trên thận -* Rcnin -*■ Tliận -► 

Andosteron -*■ Thận hấp thụ Na* kèm theo nước trả vé máu -* nồng dộ 

Na* và huyết áp bình thường -*■ Thận. 

C. Huyết áp thấp do Na* giảm -*• tuyến trên thận -* Andosteron -* 

Renin -* Thận -*■ Thận hấp thụ Na* kèm theo nước trả về máu -+ nồng 

độ Na* và huyết áp bình thường -* Thận. 

D. Huyết áp thấp do Na* giảm -* Thận “*■ Andosteron -* tuyến trôn thận 

-* Renin -*■ Thận hấp thụ Na* kèm theo nước trà về máu -*• nồng dộ Na* 

và huyết áp bình thường -*■ thận. 

Câu 3: Tuyến tụy tiết ra hoocmon 

A. andosteron, ADH. 

B. glucagon, insulin. 

c. glucagon,renin. 

D. ADH, renin. 

Cãu 4: Những cơ quan có khá năng tiết ra hoocmon tham gia cân bằng nội 

môi là: 

A. Tụy, gan, thận. 

B. Tụy, vùng dưới đồi. thận. 
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(tụy. mặt, thận, 

D. tụy, vùng dưới đổi, gan. 

Câu 5: Những hoocmon tham gia cơ chê điêu hòa Na' ớ thận là 

A. glucagon, uisulm. 

B. andosteron, renin. 

c. ADH, ren in. 

D glucagơn, ADII 

Câu 6: Vai trò cùa thận quan trọng trong cơ chế cân bàng nội mói nào? 

A. Điéu hòa huyết áp. 

B. Cơ chẽ duy trì nồng độ glucagon trong máu. 

c. Điều hòa huyết áp thấm thâu. 

D. Điểu hòa pH cùa máu. 

Càu 7: Gan không có vai trò 

A. khử các chát độc hại cho cơ thể. 

B. Điều chinh nồng độ glucagon trong máu. 

c. tiết ra các hoocmon. 

D. sản xuất ra các protein huyết tương. 

Càu 8: ta có cám giác khát nước là do 

A. áp suất tham thấu trong máu tăng. 

B. áp suất thâm thấu trong máu giám, 

c. nồng độ Glucozơ trong máu tăng. 

D. nổng độ Glucozơ trong máu giám. 

Cáu 9: Cơ thể tăng bài tiết nước tiểu khi 

A. lượng nước trong cơ thể tăng. 

B. áp suất thắm thâu tăng, 

c. huyết áp tàng. 

D. Cá A, B, C. 

Cáu 10: Các hệ đệm trong cơ thế? 

A. llộ đệm bicacbonat: NaHCO,/ H,CO, (HCO, /COẠ. 

B. Hệ đệm phôtphat.Na, HP04/ NaH_,P0,(HP04:7 H_P04) 

c. Ilệ đệm prỏtèinat: (prôtêin). 

D. Cà A, B. c. 
Cáu 11: Vai trò của gan trong việc chuyển hoá chất? 

A. Điều hoà glucỏzơ huyết, điểu hoà prỏtêin trong huyết tương. 

B. Điều hoà pH nội môi. 
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c. Điéu hcà nồng độ bicacbonat. 

D. Điểu hoà nồng độ co,. 
Câu 12: Thành phần nào dưới đây không có vai trò chủ yếu dối với sự duy 

trì ổn định pH máu? 

A. Hệ thống đệm trong máu. 

B. Phổi thải C02 

c. Thận thải H , HCO',... 

D. Phổi hấp thụ o,. 
Càu 13: Tác dụng của albumin là 

A. như một hệ đệm, làm tăng áp suất thẩm thấu của huyết tương, cao 

hơn so với dịch mô, có tác dụng làm giâm nước và giúp cho các dịch mô 

thấm trở lại máu. 

B. như một hệ đệm, làm tãng áp suất thẩm thấu của huyết tương, cao 

hơn so với dịch mô, có tác dụng giữ nước và làm cho các dịch mó k hông 

thấm trở lại máu. 

c. như một hộ đệm, làm giảm áp suất thẩm thấu của huyết tương, thấp 

hơn so với dịch mô, có tác dụng giữ nước và giúp cho các dịch mò thâm 

trở lại máu. 

D. như một hệ đệm, làm tăng áp suất thẩm thấu của huyết tương, cao 

hơn so với dịch mô, có tác dụng giữ nước và giúp cho các dịch mô thấm 

trở lại máu. 

Càu 14: Cơ chế diều hòa hấp thụ nưóe diền ra theo trật tự 

A. Áp suốt thẩm thấu tăng -*■ Vùng dưới đồi -* Tuyến yên -* ADH tàng 

-*■ Thận hấp thụ nước trá vể máu -* Áp suất thâm thâu bình thường -*■ 

Vùng dưới dồi. 

B. Áp suất thẩm thấu bình thường -*• Vùng dưới dổi “► Tuyến yên -♦ 

ADH tăng -* Thận hấp.thụ nước trá vé máu -*■ Áp suất thám thấu tàng 

-*■ Vùng dưới đổi. 

c. Áp suất thâm thấu tăng -* Tuyến yên -* Vùng dưới dổi -*• ADH táng 

-* Thận híp thụ nước trả về máu -*■ Áp suất thám thâu bình thường 

Vùng dưới dồi. 

D. Áp suất thâm thấu tăng -*■ Vùng dưới dồi -* ADH tăng “*• Tuyên ycn 

*♦ Thận hấp thụ nước trá vé máu -* Áp suất thám thấu bình thường -+ 

Vùng dưới đổi. 
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Cáu 15: Tại sao cư thê có hiện tương phù nc? 

A. Do rối loạn chức năng gan. 

B. Prôtêin huyết tương giám, áp suất thám thấu giám, 

c. Nước bị ử lại trong các mó. 

D. Cá A, B, c. 

3. (ìợi ý trá lừi các câu hỏi sách giáo khoa 

Mục 3: Cơ chẽ diếu hòa thân nhiệt ở dộng vật hãng nhiệt 

Cúu 1: Động vật không xương sống. Cá, Lưỡng cư, Bò sát là những dộng vật 

biến nhiệt vì thân nhiệt của chúng thay đổi theo nhiệt độ của mỏi trường 

sống. Chim và 'Phú 1Ì1 những động vật háng nhiệt vì thân nhiệt của 

chúng ổn dịnh và không phụ thuộc vào nhiệt đó của mỏi trường xung 

quanh. 

Cừu 2: Tại sao thời tiết thay đổi lúc nóng lúc lạnh nhưng thân nhiệt của Thú 

vần giữ được ổn oịnh ở 36 - 38"c? 
Khi trời lạnh, các thụ quan nhiệt ở da truyền tin vế trung khu chông lạnh ở 

vùng dưới dồi. Trung khu này làm tâng quá trình chuyên hoá sinh nhiệt, 

làm tàng các quá trình ôxi hoá các chất ở tè bào (run khi trời lạnh cũng 

là hình thức sinh nhiệt nhưng không sinh cóng), dồng thời trung khu này 

cũng làm giảm quá trình mất nhiệt bằng cách co mạch máu da, dựng 

lông dế tạo ra một lớp không khí cách nhiệt trên bé mật da, giảm tiết mổ 

hôi). Ngoài ra, động vật còn chủ dộng chống rét bằng hành vi như tìm 

nơi trú ấn âm áp, ít gió, quần tụ thành bầy... 

Khi trời nóng, các thụ quan nhiệt ở da truyền tin về trung khu chông nóng 

ớ vùng dưới đồi. Trung khu này làm tăng quá trình mất nhiệt bằng cách 

dãn mạch máu da đế làm tăng quá trình bức xạ nhiệt, truyén nhiệt vào 

môi trường xung quanh và tăng bài tiết mổ hỏi đc tăng mất nhiệt. Mòt 

sô động vật có ít tuyến mổ hỏi như chó, mèo... còn làm tăng quá trình 

mất nhiệt bằng cách há miệng, thè lưỡi và thớ nhanh. Hơi nước mang 

theo nhiệt trong phổi theo đường hõ hấp di ra ngoài và làm tăng quá 

trình mất nhiệt. Trung khu chống nóng còn làm giám quá trình chuyên 

hoá sinh nhiệt, cụ thê là làm giám các quá trình ôxi hoá các chât ở tế 

bào. Ngoài ra, động vật còn chủ dộng chông nóng bằng hành vi như tìm 

nơi mát mẻ, có bóng mát hoặc ngâm mình trong nước. 
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Câu 3: Khi động vật đuổi mổi, mạch máu dăn ra, mồ hôi ra nhiều và thò 

nhanh vì: khi động vật đuổi mồi, các cơ quan tăng cường hoạt động đặc 

biệt là cơ xương nên sinh ra rất nhiéu nhiệt làm cơ thể nóng lên. Thụ 

quan nhiệt ở da và nhiệt dộ cao cùa máu kích thích lên trung khu chòng 

nóng và do vậy làm tăng quá trình mất nhiệt bằng cách dãn mạch máu, 

mổ hôi ra nhiều và thở nhanh. 

Mục 4: Cơ chê điểu hòa áp suất thẩm thấu 

Câu I: Rượu làm giảm tiết ADH. Tại sao uống nhiều rượu dẫn đến khát 

nước và mất nhiều nước qua nước tiểu? 

- Hoocmon ADH kích thích tế bào ống thận tãng cường tái hấp thụ nước 

trả về máu, nhờ vậy lượng nước thải theo nước tiểu giảm. Rượu làm 

giảm tiết ADH vì vậy làm giảm hấp thụ nước ở ống thận. Lượng nước 

khóng được tái hấp thụ ở ống thận sẽ đi theo nước tiểu ra ngoài. Mất 

nước làm cho áp suất thẩm thấu trong máu tăng cao kích thích lên vùng 

dưới đồi gây ra cảm giác khát. 

Cáu 2: Khi huyết áp giảm, Na* được tăng cường hấp thụ ở ống thận. Na* 

được hấp thụ trả vể máu có tác dụng gì? 

- Do Na* có tác dụng giữ nước rất mạnh nên khi Na* được trả về máu 

làm tăng lượng nước trong máu dẫn đến huyết áp tăng dần lèn và trờ lại 

bình thường. 

Câu hỏi và bài tập cuối bài 

Câu ỉ: Động vật có thể chống nóng bằng cách dãn mạch máu ở da, làm tàng 

quá trình mất nhiệt, thở nhanh và giảm chuyển hoá. Vì động vật có các 

thụ quan nhiệt ở da truyền tin về trung khu chống nóng ờ vùng dưới dổi. 

Trung khu này làm tăng quá trình mất nhiệt bàng cách dãn mạch máu 

da đế làm tăng quá trình bức xạ nhiệt, truyén nhiệt vào môi trường xung 

quanh và tàng bài tiết mồ hỏi đê tàng mất nhiệt. Hơi nước mang Iheo 

nhiệt trong phổi theo đường hó hấp đi ra ngoài và làm tăng quá tnnh 

mất nhiệt. Trung khu chông nóng còn làm giảm quá trình chuyển hoá 

sinh nhiệt, cụ thê là làm giảm các quá trình ôxi hoá các chất ỏ tế hào. 

Ngoài ra, động vật còn chủ động chông nóng bằng hành vi như tìm lơi 

mát mẻ, có bóng mát hoặc ngâm mình trong nước. 
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Càu 2: Động vật có thế chống lạnh bằng cách co mạch máu ở da, xù lông, 

giám tiết mổ hỏi và tăng chuyên hoá, vì: các thụ quan nhiệt ớ da truyển 

tin vé trung khu chông lạnh ở vùng dưới đói. Trung khu này làm tăng 

quá trình chuyến hoá sinh nhiệt, làm tăng các quá trVnh ôxi hoá các chất 

ở tế bào (run khi trời lạnh cũng là hình thức sinh nhiệt nhưng không sinh 

công), dồng thời trung khu này cũng làm giảm quá trình mất nhiệt bằng 

cách co mạch máu da, dựng lông dế tạo ra một lớp không khí cách nhiệt 

trên bé mặt da, giảm tiết mồ hỏi). 

Câu Tai thó sông ớ vùng nhiệt đới to hơn tai thó sống ở vùng hàn đới vì: ở 

vùng nhiệt đới, khí hậu nóng, tai thó to, có nhiêu mạch máu làm tăng 

quá trình mất nhiệt giúp thò chống nóng. 

Câu 4: Lao động nặng làm tăng chuyến hoá năng lượng, tăng tiết mồ hôi, 

mất nhiều nước làm giảm lượng nước trong máu, dẫn đến làm tăng áp 

suất thấm thâu của máu. 

Câu 5: “Trời nóng chóng khát, trời lạnh chóng đói” 

- Trời nóng chóng khát là do: trời nóng làm cơ thê tâng tiết mồ hôi, dẫn 

dến lượng nước trong máu giảm, áp suất thấm thấu của máu tàng gây ra 

cảm giác khát. 

- Trời lạnh chóng đói là do: trời mát làm cơ thê’ mất nhiệt vào môi 

trường xung quanh, cơ chế chống lạnh được tăng cường, tăng quá trình 

chuyến hoá sinh nhiệt, làm tăng các quá trình ôxi hoá các chất ỏ tế bào 

và gây ra cảm giác dói. 

Gợi ý thực hành 

ĐO MỘT SỐ CHÍ TIÊU SINH LÍ 

Hướng dản tiên hành thi nghiệm: 

Đo đổng thời các trị sô: nhịp tim, huyết áp tối đa và tôi thiếu, thân 

nhiệt. Các trị sô được đo vào các thời điểm sau : 

+ Trước khi chạy nhanh tại chỗ (hoặc chống hai tay xuống ghê và nâng cơ 

thế lên vài chục lan). 

+ Ngay sau khi chạy nhanh 2 phút tại chồ. 

+ Sau khi nghỉ chạy 5 phút. 

87 



Thí nghiệm 1. Cách đêm nhịp tim 

+ Cách 1 : Đeo ống nghe tim phổi vào tai và đặt một đầu ống nghe vào phía 

ngực bên trái và đếm nhịp tim trong 1 phút. 

+ Cách 2 : Đếm nhịp tim thông qua bắt mạch cổ tay. Ân ba ngón tay (ngón 

trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn) vào rãnh quay cổ tay (tay đê’ ngừa) và đếm 

số lẩn mạch dập trong I phút. 

Thí nghiệm 2. Cách đo huyết áp 

- Người được đo nằm ở tư thế thoải mái hoặc ngồi và duỗi thắng cánh tay 

lên bàn. 

- Kéo tay áo lên gần nách, quấn tấm cao su bọc vải của huyết áp kế quanh 

cánh tay phía trên khuỷu tay (hình 2.1, trang 87, SGK). 

- Vặn chặt núm xoay và bơm khí vào bao cao su của huyết áp kế cho dến 

khi đồng hồ chi 160 - 180 mm Hg thì dừng lại. 

- Vặn ngược từ từ đế xá hơi, dồng thời nghe tim mạch dê’ nghe thấy tiếng dập 

đầu tiên, đó là huyết áp tỏi đa. Tiếp tục nghe cho dến khi không có tiếng dập 

nữa là huyết áp tối thiêu. 

Thí nghiệm 3. Cách đo nhiệt đọ cơ thê 

- Kẹp nhiệt kế vào mách hoặc ngậm vào miệng trong 2 phút, rồi láy ra dọc 

kết quả. 

Hướng dản làm bán tường trình. 

- Làm bàn tường trình, theo các nôi dung sau: 

Nliịp tim Huyết áp Huyết áp tối 

(nliịp/pliút) tối đa ịmm thiểu (niru 

Hy) Hy) 

Thâu 

nhiệt 

Trước khi chạy nhanh 

tại chỗ 

Sau khi chạy nhanh 

Sau khi nghỉ chạy 5 

phút 

+ Nhận xét kết quẩ? 

+ Giải thích tại sao các trị số lại thay dổi? 
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GIÓI THIÊU MỘT SỐ DÍ; KIẾM TRA (TỐI CHI ơ\<; 

I. CiIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐỂ THI I I I.TAN 

ĐỂ SỐ 1: 

Hơ tôn học sinh: 

Tóp.I IA. 

Đé chẩn: 

Đề lé: 

BẢI KIẾM TRA VIẾT 

('7hòì t/itm làm hài: 4 ĩ phút) 

Câu I. Tế bào lông hút có câu tạo thích nghi với chức năng hút nước và 

khoáng như thế nào? 

Câu 2. Từ hoạt động hấp thụ, vận chuyến nưởc và khoáng, hãy chứng 

minh cây là một cơ thê thôìig nhất? 

Câu 3 : Quang hợp là gì? Mô tá sự phù hạp giữa câu tạo và chức năng 

cùa lá? 

ĐỂ SỐ 2: 

Điém 

BÀI KIỂM TRA VIẾT 

rlìtửi t/ititt làm hài: 4 ĩ phút) 

Câu 1 Nitơ có vai trò gì đôi với củy xanh?. Tại sao nông dân trồng lúa 

nước thích dùng phân đạm amon và urê hơn phân đạm nitrat? 

Câu 2. Hãy chứng minh qui luật vể mối quan hệ giữa cấu tạo và chức 

nùng, giữa các cơ quan với nhau thê hiện ởcùy. 

Câu 3: Trình bày đặc diêm cùa quá trình hô hấp ở cây xanh. 

Họ tèn học sinh:... 

I Lớp..11A. 

Đề chần: 

Đề lổ: o 
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ĐỂ SỔ 3: 

Họ tén học sinh: 

Lớp:.11A... 

Đé chẵn 

Để lẻ: 

Câu 1: Anh (chị) hãy so sánh quá trình quang hợp ở nhóm thực vật c„ 
c4 và CAM. 

Câu 2: Hãy nêu ảnh hưởng của các yếu tô' môi trường bèn ngoài đến 

quang hợp và phân tích môi liên quan của các yếu tô' đó với nhau khi 

tác động đến quang hợp. 

Câu 3: Hãy phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế. 

ĐỀ SỐ 4: 

CD 
BÀI KIỂM TRA VIẾT 

mùíì t/itm tàm hài: 4 5 plnit) 

Họ tèn học sinh:.... 

Lớp:.11A. 

Đề chẩn: 

Để lẻ: o 
BÀI KIỂM TRA VIẾT 

(^ĩhìiì t/imi /tim hài: 45 phát) 

Câu 1: Hô hấp là gì? hãy nêu đặc điểm của quá trình hô hấp ớ thực vật. 

Câu 2: Hãy mô tả các giai đoạn của sự hút nước từ rể lên lá. 

Câu 3: Anh (chị) hãy giải thích vì sao khi nhổ cày con đê trổng người 

ta thường hổ rễ? 

ĐỀ SỐ 5: 

Họ tên học sinh: 

Lớp:.I 1A. 

Đề chẵn: 

Đề lẻ: Q 

Điếm 

BÀI KIỂM tra viết 

(~7hiiì t/itm làm hòi: 45 phút) 
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Ị (au I: Trình bày cơ chê chõng nóng, chòng lạnh ớ động vật hàng nhiệt I 

1 (au 2: Phân biệt tiêu hoá nội bào với tiêu hoá ngoại bào 

I (au 3: Cân báng nội mõi, màt cân băng là gì? Cho ví dụ. Thế nào là Ị 
I liên hệ ngược? 

ĐỂ SỐ 6: 

1 Họ tên học sinh:. 

Lớp:.MA. 

Đề chán: / \ 

Để lc: \_) 

Câu 1: Cấu tạo của miệng, dạ dày và ruột phù hợp với chức năng tiêu 

hoá như thế nào? 

Câu 2: Sự vận chuyên chát khí trong cơ the như thê nào? 

Cáu 3: Phán biệt hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần hoàn kép? 

II. GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

ĐỂ SỐ I: 

Điem 

BÀI KIỂM TRA VIẾT 

(Hun' 1/ìaii tóm bài: 4 ĩ phú!) 

Họ tèn học sinh. .. 

Lớp:.I 1A. 

Đổ chần: 

Đề lẻ: 

Điem 

PHIÊU KIỂM TRA TRẮC NGHỆM 

o n/ùti tệiatt iàm /tài: ~i ~> phu/ị 

Chọn những càu đúng và khoanh tròn vào chữ cái trước nó 

Câu 1: Vai trò cùa nước đôi với đời sông thực vật? 

A. Nước đảm bảo độ bển vững của các cấu trúc trong cơ thê. 
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B. Nước là mòi trường thuận lợi cho các quá trình trao doi chất, 

c. Nước tham gia các phán ứng hoá học trong cơ thể. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 2: Đặc điếm câu tạo và sinh lí cùa rể phù hợp với chức năng nhân 

nước từ đất? 

A. Thành tê bào mỏng không thấm cutin 

B. Chi có một không bcào trung tãm lớn. 

c. áp suất thấm thấu rất cao đo hoạt động hô hấp mạnh của rễ. 

D. Cá A, B và c đúng. 

Câu 3: Đặc điếm cấu tạo tê bào lông hút ở rễ cây là 

A. Thành tê bào mỏng, có thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm 

lớn. 

B. Thành tế bào dày, không thấm cutin,‘chỉ có một không bào trung tâm 

lớn. 

c. Thành tố bào mòng, không thâm cutin, chi có một không bào trung 

tâm nhò. 

D. Thành tê bào móng, không thấm cutin, chi có một không bào trung 

tâm lớn. 

Càu 4: Điếm nào sau đây không đúng vứi dạng nước tự do? 

A. Là dạng nưóc chứa trong các khoảng gian bào. 

B. Là dạng nước chứa bị hút bới các phần tử tích điện, 

c. Là dạng nước chứa trong các mạch dẫn. 

D. Là dạng nước chứa trong các thành phần cúa tế bào. 

Câu 5: Lông hút có vai trò chủ yếu là 

A. lách vào kẽ đất hút nưỏc và muối khoáng cho cây. 

B. bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vứng chắc. 

c. lách vào kẽ hở của dất giúp cho rễ lấy được ôxi đẻ hô hấp. 

D. tế bào kéo dài thành lông, lách vào nhiều kẽ đất làm cho bộ rễ lan 

rộng. 

Câu 6: Lực đóng vai trò chính cho quá trình vận chuyên nước ở thân là 

A. lực dẩy của rễ (do quá trình hấp thụ nước). 

B. lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước), 

c. lực liên kết giữa các phân tử nước. 

D. lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn. 

Câu 7: Chát nào tham gia chủ yếu vào dòng vận chuyên trong mạch 
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Ị rity'? 

Ị A. Đường 

B. Axit arai. 

Ị c. Ciluco/Ơ 

Ị D. Saccarozơ 

: Càu 8: Điểu nạo san dây không àúng với sự đóng mở khí khổng ? 

I A. Một sò cây khi thiếu nước kh ớ ngoài ánh sáng thì khí khổng đóng Ị 

B. Một số cây sống trong diều kiện thiếu nước thì khí khổng dóng hoàn 

toàn vào han ngày. 

c. Ảnh sáng là nguyên nhân duy nhát gây nên việc mớ khí khổng 

D. Nếu chuyến cây từ trong tỏi ra ngoài sáng thì khí khổng sẽ mở và 

ngược lại. 

Câu 9: Đặc diêm cấu tạo nào cứa tế bào khí khổng thuận lợi cho việc . 

dóng mở? 

A. Mép (vách) trong cùa tế bào rất dày. mép ngoài móng. 

13. Mcp (vách) trong và mép ngoài của tế bào dểu rất dày. 

c. Mép (vách) trong và mép ngoài của tế bào dều rất mỏng. 

D. Mép (vách) trong cúa tê bào rất mỏng, mép ngoài dày 

Câu 10: Nguyên nhân làm cho khí khổng mỏ là 

A. Các tế bào khí không giám áp suất thâm thấu, 

tì. Hàm lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng, 

c. Lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp. 

D. Hoạt động cùa các bơm ton ở tế bào khi khổng làm giảm hàm lượng 

các ion. 

Càu 11: Kết quá nào sau đây khùng đúng khi đưa cây ra ngoài sáng, 

lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp? 

A. Làm tăng lượng dường 

; B. Làm thay dổi nồng độ co, và pH. 

I c. Làm cho hai tê bào khí khống hút nước, trưcmg nước và khí khổng mờ. 

D. Làm giám áp suất thám thâu trong tê bào. 

I Càu 12: Vai trò cùa phôtpho đối với thực vật là 

A. ITiành phần chù yêu của thành tế bào và màng tô bào. hoạt hoá I 

enzim. 

B. Thành phần của protein. axit nucleic. 
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c. Chừ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, tnớ 

khí khổng. 

D. Thành phần của axit nucieic, ATP, photpholipid, coenzim, cần cho 

nở hoa, đậu quả, phát triển rễ. 

Câu 13: Điếu nào sau đây không đúng với sự hâp thụ thụ dộng các lon 

khoáng ờ rễ? 

A. Các ion khoáng hòa tan trong nưóc và vào rẻ theo dòng nước. 

B. Các ion khoáng hút bám trên bề mặt các keo đât và trên bé mật ré 

trao đổi với nhau khi có tiếp xúc giữa rễ và dung dịch đất. 

c. Các ion khoáng thẩm thấu theo sự chênh lệch nồng độ từ cao dêìt 

thấp. 

D. Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao dến 

thấp. 

Câu 14: Tác dụng chính của kỹ thuật nhổ cây con đem cấy là gì? 

A. Bố trí được thời gian thích hợp đế cấy. 

B. Tận dụng dược dất gieo khi ruộng cấy chưa chuẩn bị kịp. 

c. Không phải tỉa bỏ bớt cây con sẽ tiết kiệm được giống. 

D. Làm đứt chóp rẻ và miền sinh trưởng kích thích sự ra rể con dê hút 

được nhiểu nước và muối khoáng cho cày. 

Câu 15: Dung dịch phân bón qua lá phải có 

A. Nồng độ muối khoáng thấp và chỉ bón khi trời không mưa. 

B. Nồng độ muối khoáng thấp và chì bón khi trời mưa bụi. 

c. Nồng độ muối khoáng cao và chỉ bón khi tròi không mưa. 

D. Nồng độ muối khoáng cao và chỉ bón khi trời mưa bụi. 

Câu 16: Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ 

A. N02 - NO, - NH/ 

B. NO, -*• N02 -*■ NH,+ 

c. NO - N02 - NII/ 

D. NO, - NO: - NU 

Câu 17: Sự biểu hiện triệu chi'mg thiếu nitơcùa cây là 

A. Lá nhó có màu lục đâm, màu của thân không bình thường, sinh 

trưởng của rễ bị tiêu giảm. 

B. Sinh trường còi cọc, lá có màu vàng. 

c. Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rẻ bị tiêu giám. 
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I D. Lá IIÍ.«| vàng nhại, mép lá máu đo và nhicu châm dỏ ở mặt l;í, 

Ị < ’áu IX: Vai trò nào cua nitơ là quan trọng nhất? 

I A. Cáu trúc chất nguyên sinh 

ị lí. Cấu tạo nên hệ thống en/im 

Ị c Cáu tạo nên diệp lục và philohocmon 

1 1). Tất cá đều đúng 

! Câu 19: l ác hại của thừa nitơ với cây trỏng 

A. 'lang tổng hợp diệp lục 

tì. lang diện tích lá 

c. 'l ãng kha năng kháng bệnh 

I D. Tăng khá năng lốpdổ 

Ị Cáu 20: Vi sinh vật nào có hiệu quả cố định dạm cao nhất? 

I A. Clostridium B. Rhizobium 

Ị c. Bradyrhizobium D. A/otobater 

! Càu 21: Những cơ sớ khoa học đê bón phân hưp lí cho cầy trồng? 

A Xác định lượng phán cấn bón. 

tì. Thời kì bón phán, 

c. Cách bón phân và loại phân bón 

D. c:á A. B và c đúng. 

Cáu 22: Quang hợp là 

A Quá trình thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng đè tổng hơp chất 

hừu cơ (dường glucô/.ơ) từ các chất vô cư (chất khoáng và HiO). 

tì. Quá trình thực vật có hoa sử dụng năng lượng ánh sáng đè tổng hợp 

chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ (CO, và H,0). 

c. Quá trình thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chât 

hĩtru cơ (dường galactỏzơ) từ các chất vô cơ (CO, và 11,0). 

D. Quá trình thực vẠt sử dụng năng lượng ánh sáng đc tổng hợp chái Ị 
hữu cơ (đường glucốzơ) từ các chất vô cơ (CO, và H:0). 

Cáu 2ĩ: Vai trò cùa các nhóm sắc tố clorôphyl trong quang họrp? j 

A. Hấp thụ ánh sáng chú yếu ớ vùng dó và vùng xanh tím 

B. Chuyên năng lượng thu dược từ các phôtôn ánh sáng cho quá trình I 

quáng phân li nước và các phán ứng quang hoá đế hình thành ATP và ị 

NADPII. 

c. Hấp thụ ánh sáng chủ yếu ờ vùng sóng ngắn. 

D. Ca A và B đúng. 



Càu 24: Diẻn biến nào sau đây không có trong pha sáng «na quang 

hợp? 

A. Quá trình tạo thành ATP, NADPH và giải phóng o,. 

B. Quá trình khử co,. 
c. Quá trình quang phân li nước. 

D. Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng 

kích thích). 

Câu 25: Pha sáng điển ra ở vr trí nào trong lục lạp? 

A. Ớ chất nển 

B. Ớ màng trong 

c. Ớ màng ngoài 

D. Ở tilacoit. 

Câu 26: Điếm bù ánh sáng là 

A. Cường dộ ánh sáng mà tại đó cường dộ quang hợp lớn hơn cường 

dộ hô hấp. 

B. Cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp và hô hấp bằng nhau, 

c. Cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp nhỏ hơn cường 

độ hô hấp. 

D. Cường dộ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp lớn gáp 2 lẩn 

cường độ hô hấp. 

Câu 27: Điếm bão hòa co, là thời điểm 

A. Nồng độ co, tối đa đê’ cường độ quang hợp đạt tối thiểu 

B. Nồng độ CO, tối thiểu dê' cường độ quang hợp đạt cao nhất 

C. Nồng độ CO, tối da dể cường độ quang hợp đạt cao nhất 

Á. Nồng độ CO, tối đa đế cường độ quang hợp đạt mức trung bình 

Câu 28: Hô hấp là 

A. quá trình oxi hoá các hợp chất hữu cơ thành co, và 11,0, dồng thời 

giải phóng nàng lượng cán thiết cho các hoạt động sống của cơ thc 

B. quá trình oxi hoá các hợp chất hữu cơ thành o, và 11,0, dồng thời 

giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thô. 

c. quá trình oxi hoá các hợp chất hữu cơ thành co, và HjO, dồng thời 

tích lũy năng lượng cần thiết cho các hoạt dộng sống của cơ thổ. 

D. quá trình khử các hợp chất hữu cơ thành CO: và 11,0, dồng thời giái 

phóng năng lượng cán thiết cho các hoạt dộng sống của cơ thế. 



Câu 29: Phương irình tổng quát của hô hấp là 

A. C,,H,,0(1 + 60, -*■ CO, + 11,0 + Q (năng lượng) 

B. QỈI, A +120,-* 12CO, + 12H_,0 + ọ (năng lượng) 

c. C6IIt,Oh + 60, -* 6CO, + 61LO + Q (năng lượng) 

I). ChII,A + 60, - 6CO, +611,0 

Cáu 30: Quá trình hô hấp có 

A. vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. 

13. vai trò quan trọng trong chuyên hoá năng lượng. 

c. vai trò quan trọng trong việc quyết định năng suất cây trồng. 

D. Cá A và B đúng. 

ĐỀ SỐ 2: 

Hụ tên học sinh:.. 

Lớp:.IIA. 

Để chẩn: 

Để lẻ: 

Điêm 

PHIẾU KIỂM TRA TRẮC NGHỆM 

o 1'lhò'i 1/11111 làm hài: 4 ĩ pluíl) 

Chọn càu đúng và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước nó 

Câu 1: Điểm nào sau đây không đúng với dạng nước tự do? 

A. Là dạng nước chứa trong các khoảng gian bào. 

B. Là dạng nước chứa bị hút bởi các phần tử tích điện, 

c. Là dạng nước chứa trong các mạch dãn 

A. Là dạng nước chứa trong các thành phần của tế bào. 

Càu 2: Những giai đoạn của quá trình hấp thụ nước ở rễ? 

A. Giai đoạn nước từdất vào lông hút. 

13. Giai đoạn nước từ lông hút vào mạch gỗ của rẻ. 

c. Giai đoạn nước bị đẩy từ mạch gổ của rễ lên mạch gỗ của thân. 

D. Cả A, B và c đũng. 

Câu 3: Đặc điếm cấu tạo tế bào lông hút ở rễ cây là 

A. Thành tế bào mỏng, có thấm cutin, chỉ có một không bào trung 
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tâm lớn. 

B. Thành tê bào dày, không thấm cutin, chỉ có một không bào trunig 

tâm lớn. 

c. Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chi có một không bào) 

trung tâm nhỏ. 

D. Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào 

trung tâm lớn. 

Câu 4: Đặc điểm cấu tạo và sinh lí của rẻ phù hợp với chức năng mhạn 

nước từ đất? 

A. Thành tế bào mỏng không thấm cutin 

B. Chí có một không bào trung tâm lớn. 

c. Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt dộng hô hấp mạnh của rễ. . 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 5: Con đường vận chuyên nước từ đất vào mạch gỗ? 

A. Qua gian bào và thành tế bào. 

B. Qua chất nguyên sinh và không bào. 

c. Qua bề, mặt các tế bào biếu bì của cây. 

D. Cá A và B đúng. 

Câu 6: Lực đóng vai trò chính cho quá trình vận chuyên nước ử tlhân là 

A. Lực đẩy của rễ (do quá trình hấp thụ nước) 

B. Lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước) 

c. Lực liên kết giữa các phân tử nước. 

D. Lực bám giữa các phân tử nưỏe vói thành mạch dẫn. 

Câu 7: Chất nào tham gia chủ yếu vào dòng vận chuyển trong’, mạch 

rây? 

A. Đường 

B. Axit amin 

c. Glucozơ 

D. Saccarozơ 

Càu 8: Điều nào sau đây khống đúng với sự đóng mở khí khổng'.? 

A. Một số cây thiếu nước khi ở ngoài ánh sáng thì khí khổiiịg đóng 

lại 

B. Một sô cây sống trong điều kiện thiếu nước thì khí khổnịg đóng 

hoàn toàn vào ban ngày. 

c. Ánh sáng là nguyên nhăn duy nhất gây nẻn việc mở khí khổng 



Ị L). Nêu chuyên cây từ trong lồi ra ngoài sáng thì khí khổng sẽ mơ và 

ngược lại. 

I Câu 9: Sự mớ chủ động cứa khí khổng di én ra khi nào? 

A. Khi cây ngoài ánh sáng. 

B. Khi cây thiêu nước. 

Ị c. Khi lương axit abxixic (ABA) tăng lên. 

D. Khi cây ớ ngoài ánh sáng. 

I Câu 10: Nguycn nhân làm cho khí khổng mớ là 

A. Các tê bào khí khổng giám áp suất tham thâu. 

B. 1 làm'lượng ABA trong tế bào khí khổng tăng. 

c. I.ục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp. 

D. Hoạt dộng cùa các bơm ion ớ tế bào khí khống làm giám hàm 

lượng các ion. 

Câu 11: A.xit abxixic (ABA) tâng lèn là nguyên nhân gây ra 

A. Việc dóng khí khống khi cây ờ ngoài sáng. 

I B. Việc khí khổng khi cây ư ngoài sáng. 

: c. Việc dóng khí khổng khi cây ớ trong tối. 

D Việc mờ khí khổng khi cây ớ trong tối. 

Càu 12: Vai trò kali đối với thực vật là 

A. Thành phần của protein, axit nucleic. 

B. Chú yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào. hoạt hoá en/.ini, 

mờ khí khổng. 

c. Thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipid, coenzim, cán 

cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ. 

D. Thành phần chủ yếu của thành tè bào và màng tê bào, hoạt hoá 

enzim 

Càu 13: Kết quá nào sau đây không đúng: Khi dưa cây ra ngoài sáng, 

lục lạp trong tô bào khí khổng tiến hành quang hợp 

A. làm tàng lượng đường 

B làm thay đổi nóng độ C02 và pH. 

c. làm cho hai tế bào khí khổng hút nước, trương nước và khí khống 

mớ. 

D. làm giám áp suất thâm thấu trong tê bào. 

Càu 14: Nhân tố ảnh hường chủ yếu đến quá trình thoát hơi nước ớ lá 

với vai trò là tác nhân gây mở khí khổng là 
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A. độ ẩm đất và không khí. 

B. nhiệt độ. 

c. ánh sáng. 

D. dinh dưỡng khoáng. 

Câu 15: Dung dịch phân bón qua lá phải có 

A. nồng độ muối khoáng thấp và chỉ bón khi trời không mưa. 

B. nồng độ muối khoáng thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi. 

c. nồng độ muối khoáng cao và chỉ bón khi trời không mưa. 

D. nồng độ muối khoáng cao và chỉ bón khi trời mưa bụi. 

Câu 16: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu photpho của cây là 

A. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và nhiều chấm đỏ ở mật lá. 

B. lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh 

trưởng của rề bị tiêu giảm. 

c. lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm. 

D. sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng. 

Cáu 18: Thực vật chỉ hấp thụ được dạng nitơ trong đất bằng hê rẻ là 

A. dạng khí nitơ tự do trong khí quyển (N2). 

B. dạng nitơ nitrat (NO,') và nitơ amôn (NH4+). 

c. dạng nitơ nitrat (NO,'). 

D. dạng nitơ amôn (NH/). 

Câu 19: Chu trình Creb diễn ra tại ■ 

A. Ti thể C. Lục lạp 

B. Tế bào chất D. Nhân 

Câu 20; Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí o, từ 

A. Sự khử C02 c. sự phân giải đường 

B. Sự phân li nước D. Quang hô hấp 

Câu 21: Những cơ sở khoa học để bón phân hợp lí cho cây ĩrồng? 

A. Xác định lượng phân cần bón. 

B. Thời kì bón phân. 

C. Cách bón phân và loại phân bón 

D. Cả A, B và C đúng. 

Câu 22: Quang hợp là 

A. quá trình thực vật sử dụng nãng lượng ánh sáng để tổng hợp chất, 

hữu cơ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ (chất khoáng và HịO). 

B. Quá trình thực vật có hoa sử dụng năng lượng ánh sáng đê tổng 
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hợp chai hứu cơ (dường glucó/ơ) từ các chất vỏ cơ (CO, và H O), 

c. Quá trình thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng đê tổng hợp chất 

hữu cơ (đường galactô/.ơ) từ các chất vỏ cơ (CO, và H.O). 

D Quá trình thực vật sử dụng năng tượng ánh sáng đê tổng hợp chất 

hữu cơ (dường glucó/ơ) từ các chất vó cơ (CO, và H,0). 

Câu 23: Vai trò của các nhóm sắc tô cloróphyl trong quang hợp? 

A. I ỉấp thụ ánh sáng chủ yếu ờ vùng đó và vùng xanh tím. 

B. Chuyển nâng lượng thu được từ các phỏtôn ánh sáng cho quá 

trình quang phân li nước và các phàn ứng quang hoá đế hình thành 

ATPvà NA DPI ỉ. 
c. Hấp thụ ánh sáng chủ yếu ở vùng sóng ngắn. 

D. Cá A và B đúng. 

Càu 24: Vai trò nào cùa N là quan trọng nhất? 

A. Cấu trúc chất nguyên sinh 

B. Câu tạo nên hệ thống enzim 

C. Cấu tạo nên diệp lục và phitohocmon 

D. Tất cá đcu đúng 

Câu 25: Pha sáng diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp? 

A. ờ chất nển B. ớ màng trong 

c. ỡ màng ngoài D. ở tilacoit. 

Câu 26: Điểm bù ánh sáng là 

A. Cường độ ánh sáng mà tại đó cường dộ quang hợp lớn hơn cường 

độ hô hấp. 

lì. Cường độ ánh sáng mà tại đó cường đỏ nang hợp và hô hấp bàng 

nhau. 

c. Cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp nhỏ hơn cường 

độ hò hấp. 

D. Cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp lớn gáp 2 lần 

cưòng độ hô hấp. 

Cáu 27: Sản phẩm của pha sáng là: 

A. H,0, o,, ATP 

B. 11,0, ATP, NADPH 

c. 0„ ATP, NADPH 

D. ATP, NADPH. APC. 

Câu 28: Hô hấp ánh hưởng như thê nào đối với quá trình báo quản 
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nông sán, thực phẩm? 

A. Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ cùa đỏi tượng báo Cịuán 

B. Hô hấp làm tăng nhiệt độ trong môi trường bảo quản. 

c. Hô hấp làm tăng độ âm và thay đổi thành phấn khi trong mỏi 

trường bảo quản. 

D. Cả 'A, B và c đúng. 

Càu 29: Phương trình tổng quát của hô hấp là 

A. C6HuO(, + 60, - co, + HX> + Q (năng lượng) 

B. C6Hi2C>; +120, •* 12CO, + 12H,0 + Q (năng lượng) 

c. c"h,Ă + 60, -* 6CO, + 6H,0 + Q (năng lượng) 

D. C6H,A + 60, -*• 6C0, + 6H,0 

Câu 30: Quá trình hô hấp có 

A. Vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. 

B. Vai trò quan trọng trong chuyến hoá nâng lượng. 

C. Vai trò quan trọng trong việc quyết định năng suất cây trồng. 

D. Cả A và B đúng. 

III. GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐÊ KlỂM tra TổNG hợp 

1. ĐỀ SỐ 1: 

Họ tén học sinh:. 

Lớp:.11A. 

Để chẩn: /-\ 

Đề lẻ: k_) 

Điểm 

BÀI KIỂM TRA 

(1hòi qiun Hun hùi: 43 phálỊ 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: 0 động vật chưa có túi tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá nlư thỉ 

nào? 

A. Tiêu hoá ngoại bào 

B. Tiêu hoá nội bào 

c. Tiêu hoá nội bào và ngoại bào 
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ỉ D Mộl sô licu hoá nội hào, còn lại tiêu hoá ngoài bào 

Ị Cáu 2: Quá trình tiêu hoá ở động vật có lúi ticu hoá chủ yếu dicn ra I 

I như thế nào? 

I A. Thức ăn dược liêu hoá nội bào nhờ cn/im thủy phân chất dinh ; 

ị dưỡng phức tạp thành những chất dơn gián mà cơ thế có thê hấp thụ 

I được. 

i B. Thức ăn dược ticu hoá ngoại bào nhờ sự co bóp cùa khoang lúi mà 

chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất don gián 

c. Thức ăn dược tiêu hoá ngoại bào (nhờ en/im thúy phân chất dinh 

dưỡng phức tạp trong khoang túi) và nội bào. 

D Thức ăn dược tiêu hoá ngoại bào (nhờ cn/.im thủy phân chất dinh I 

dưỡng phức tạp trong khoang túi). 

Cáu 3: Các nếp gấp của niêm mạc ruột, trên đó có các lóng nhỏ và 

lòng cực nhó có tác dụng 

1 /V Làm tăng nhu dộng của ruột 

B. Làm tăng bề mặt hấp thụ của ruột 

c. Tạo thuận lợi cho tiêu hoá hoá học 

D. Tạo thuận lợi cho tiêu hoá cơ học 

Câu 4: Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ dày múi khế diễn ra như thế nào? 

A. Tiết enzim pepsin và HC1 đê tiêu hoá protein có trong cò 

B. Thức ãn dược ợ lên miệng dể nhai kĩ lại 

c. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ . 

thành tế bào tiết ra enzim tiêu hoá xenlulôzơ. 

D. Hấp thụ một phần nước trong thức án 

Câu 5: Hô hấp ngoài là 

A. Ọuá trình trao dổi khí giữa cơ thế với môi trường Sống thông qua bề 

mặt trao dổi khí chi ớ mang 

B. Quá trình trao đổi khí giữa cơ thế với mỏi trường sống thông qua bế 

mật trao dổi khí ớ bé mặt toàn cơ thế 

c. Quá trình trao dổi khí giữa cơ thc với môi trường sông thông qua bé 

mặt trao dổi khí chi ở phổi 

D. Quá trình trao dổi khí giửa cơ thê với môi trường sống thông qua bề 

mặt trao dổi khí ớcác cơ quan hô hấp như phổi, mang, da... 

Càu 6: Đặc dicm hệ tuấn hoàn hờ? 

A. Máu cháy dưới áp lực cao và tóc dộ nhanh. 
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B. Máu chay dưới áp lực thấp VÌI tốc đô chậm. 

c. Áp lực máu được duy trì nhờ tính đàn hồi của thành mạch. 

D. Khả năng điều hoà máu nhanh chóng. 

Câu 7: Máu trao dổi chất với tê bào qua 

A. Thành tĩnh mạch và mao mạch 

B. Thành mao mạch 

c. Thành động mạch và mao mạch 

D. Thành động mạch và tĩnh mạch 

Câu 8: Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong cơ thế như thỉ nào? 

A. Máu được điều hòa và phân phối nhanh đến các cơ quan 

B. Máu không được điều hòa và phân phối nhanh đến các cơ quan 

c. Máu được điều hòa và phán phối chậm đến các cơ quan 

D. Máu không được điều hòa và phân phối chậm đến các cơ quan 

Câu 9: Đặc điếm nào khòng phải là ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so 

với hệ tuần hoàn hở? 

A. Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng 

B. Máu chảy trong hệ mạch với tóc độ cao hoặc trung bình 

C. Máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí 

và trao dổi chất 

D. Tốc độ máu chảy trong hệ mạch nhanh, máu di được xa 

B. PHẦN Tự LUẬN 

Câu 1 : Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo hệ tuần hoàn hờ 

Câu 2 : Hãy nêu cấu tạo và chức năng của tim. 

ĐỂ SÔ 2: 

Họ tên học sinh:. 

Lớp:.11A. 

Đề chẩn: /-\ 

Đề lé: _) 

BÀI KIỂM TRA 

C7hò'ì t/itui làm hài: 4 ĩ phiiị) 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Càu 1: Tiêu hoá là 
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A. Quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng từ thức ăn cho cơ thô 

B. Quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và nang lượng cho cơ thế 

c. Quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng cho cơ thế 

D. Quá trình biến dổi chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những 

chất dơn giản mà cơ thể hấp thụ dược 

Cáu 2: Quá trình tiêu hoá ớ dộng vật chưa cổ cơ quan tiêu hoá chú yếu 

diễn ra như thế nào? 

A. Các cn/im từ riboxom vào không bào ticu hoá thúy phân các chất 

hữu cơ có trong thức ăn thành những chất dơn gian mà cơ thế hấp thụ 

được. 

B. Các en/im từ li/oxom vào không bào tiêu hoá thúy phân các chất 

hữu cơ có trong thức ăn thành những chát đơn giàn mà cơ thế hấp thụ 

được. 

c. Các en/.im từ peroxixom vào không bào ticu hoá thủy phân các chất 

hữu cơ có sẩn trong thức ăn thành những chất dơn giàn mà cơ thế hâp 

thụ được. 1 

D. Các enzim từ bộ máy Gôngi vào không bào tiêu hoá thúy phân cat ; 

chốt hữu cơ có sẵn trong thức ăn thành những chất dơn gián mà cơ thổ 

hấp thụ được. 

Câu 3: Chức năng cùa dạ múi khế ở động vật nhai lại là: 

A- Chứa thức ăn, tiêu hoá sinh học nhờ các vl sinh vật 

B. Tiêu hoá hoá học nhờ nước bọt 

c. Tiêu hoá hoá học nhờ nước bọt, hấp thụ bớt nước 

р. Tiết ra pepsin và MCI tiêu hoá prôtêin 

Càu 4: Tại sao dạ dày của các động vật ăn thực vật lại lớn và ruột phải 

dài? 

A. Hàm lượng dinh dưỡng trong thức ăn tương đôi ít. 

B. Lượng thức ăn cẩn cung cấp phái nhiều nên dạ dày lớn để đủ chồ 

chứa. 

с. Ruột dài phãi đàm bảo cho quá trình tiêu hoá và hâp thụ tốt hơn. I 

D. Cả A, B và c đúng. 

Càu 5: Tại sao máu vận chuyến trong hệ tuần hoàn chi theo một chiều 

nhất định? - ị 
A. Do sức hút của tim lớn. 

B Do cáu tạo hoàn thiện cúa tim. 
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c. Nhờ các van tim. 

D. Nhờ tính đàn hồi của thành mạch máú. 

Câu 6: máu chảy trong hệ tuần hoàn hớ như thế nào? 

A. Máu cháy trong dộng mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu cháy cao. 

B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chày chậm 

c. Máu cháy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu cháy 

nhanh. 

D. Máu chày trong dộng mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu cháy chậm 

Câu 7: Hệ tuần hoàn kín là hệ tuần hoàn có 

A. máu lưu thông liên tục trong mạch kín (từ tim qua động mạch, m;ao 

mạch, tĩnh mạch và vể tim). 

B. tốc độ máu chày trong hệ mạch nhanh, máu đi được xa. 

c. máu cháy trong hệ mạch với tốc độ cao hoặc trung bình. 

D. máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng dược nhu cầu trao dổi k.hí 

và trao dổi chất. 

Câu 8: Đặc điếm nào sau đây không phủi là ưu điểm của tuần hoìàn 

kép so với tuần hoàn đơn? 

A. Tim hoạt dộng ít tiêu tôn năng lượng. 

B. Máu giàu O, dược tim bơm đi tạo áp lực đẩy rất lớn. 

c. Máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu trao dổi khí 

và trao đổi chất. 

D. Tốc độ máu cháy trong hệ mạch nhanh, máu đi dược xa. 

Câu 9: Máu vận chuyến trong hộ mạch nhờ 

A. dòng chảy liên tục. 

B. sự va đẩy của các tế bào máu. 

c. co bóp của mạch. 

D. năng lượng co tim. 

B. PHẦN tự LUẬN 

Câu 1 . Hãy trình bày đặc diêm câu tạo hệ tuần hoàn kín. Cho ví dụ 

Câu 2 : Phân tích cấu tạo xoang miệng phù hợp với chức nâng tiêu hoi 

như thế nào? 
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Chương II 

CẢM ỨNG 

Nội dung c lia chương giới thiệu IV idm ứng, một chửi năng t/ium 

trọng giúp < ho cơ li IU thú h nglu vói môi nường. Thòng (/na việc nghiên I líu 

cúc hình tinh còm ứng ừ thực vạ' (hướng dộng vù ứng dộng) và cám ứng ứ 

dộng vật (pluin \ọ vú tị.Ị) tính dong vật), cơ chê chung cũn hiện tượng cóm 

ứng ớ thực vật vá tông vút và những khúc hiệt trong hiển hiện phan ứng trá 

lời dổi với cơ thè dỏng vật và thưc vật. 

Phán A: CẢM ỨNG ỏ THỰC VẬT 

Bài 23 

HTỚNG ĐỘNG 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Khù năng của thực vật phán ứng đối với kích thích gọi là tính cảm ứng. 

- Hướng động của thực vật là phàn ứng sinh trướng khỏng đều tại 2 phía đối 

diện nhau của cơ quan đối với sự kích thích từ mộ, phía của tác nhân ngoại 

cành (ánh sáng, trọng lực. hoá chất...) 

- Hướng động dương là phán ứng sinh trướng hướng tới nguồn kích thích; 

hướng động âm là phán ứng sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích 

- Nguyên nhân tính hướng động: do sự phân bô không dểu của auxin dưới 

tác động của kích thích 

- Tuỳ thuộc vào tác nhân kích thích, có các kiểu hướng động tương ứng. 

Hướng sáng, hướng trọng lực (hướng đất), hướng hoá, hướng tiếp xúc. 

- Tất cà các kiêu hướng động có vai trò giúp cây thích nghi với sự biến đổi 

của mói trường đế sinh trường và phát triển. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

l. Các bài tập tựgiái 

1. Cam ứng của thực vật là gì? 

2. Hướng động của thực vật là gì? Giai thích các hiện tượng hướng động 

(hướng sáng, trọng lực,...)? 
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3. Hướng dộng có vai trò như thê nào đôi với dời sống cây xanh? liiig dụng? 

2. Các câu hỏi trắc nghiệm 

Càu 1: Ri cây hướng tới vùng đất ấm thuộc kiểu hướng động: 

A. Hướng sáng B. Hướng trọng lực 

c. Hướng hoá D. Hướng tiếp xúc 

Càu 2: Vận động hướng động của thực vật là gì? 

A. Là sự vận dộng sinh trường của cây theo một hướng xác định. 

B. Là sự vộn động của cây vể phía tác nhân kích thích của mỏi trường. 

C. Là sự vận động chí theo chiéu thuận (hướng động dương) 

D. Là sự vận động chỉ theo chiểu nghịch (hướng động âm) 

Câu 3: Các loại vận động hướng động? 

A. Vận động hướng đất. 

B. Vận động hướng sáng. 

c. Vận -dộng hướng nước, hướng hoá. 

D. Cả A, B, c. 

Câu 4: Rễ cây sinh trưởng quay xuống đất thuộc hình thức hướng động 

A. hướng sáng. C. hướng đất. 

B. hướng nước. D. hướng hoá. 

Càu 5: Kiểu hoạt động của ngọn cây? 

A. Hướng sáng dương. c. Hướng đất dương. 

B. Hướng sáng âm. D. Hướng dất âm. 

Câu 6: Kiểu hướng động của rẻ? 

A. Hướng tiếp xúc. C. Hướng sáng. 

B. Hướng hoá. D. Hướng dất. 

Câu 7: Rễ cây tránh xa các hoá chất độc hại bằng cách nào? 

A. Hướng hoá dương. c. Hướng hoá âm. 

B. Hướng trọng lực. D. Hừớng hoá có chọn lọc. 

Câu 8: Cơchs chung cùa các hình thức vận động cảm ứng? 

A. Sự thay đổi trương nước. 

B Sự co rút chất nguyên sinh. 

c. Biến đói quà trình sinh lí, sinh hoá theo nhịpdiộu thời gian. 

. D. Cả A, B, c. 

Càu 9: Những vận đông theo sự trương nước? 

A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Khí khổng đóng và mớ 
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B. I loa mười giờ nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ cùa chồi cây bàng, 

c. Sự đóng mớ cùa lá cây trinh nữ. Khí khổng đóng và mở. 

D. Lá cây họ đậu xòe ra và khép lại. Khí khổng đóng và mớ. 

Cáu 10: V ận động bắt mồi ở thực vật được thực hiện như thê nào? 

A. Mồi động vào lá, sức trương giám sút, gai, tua, lông cụp, nắp đậy lại 

giữ chặt con mồi. 

B. Mồi dộng vào lá ờ lá, có các lông dính đế dính chặt mồi. 

c. Ớ lá có các tuyến thơm hấp dẫn con mồi. 

D. Cà A, B, c. 

Câu 11: Bộ phận nào của cây có nhiều kiểu hướng động? 

A. Hoa c. Rể 

B. Thân D. Lá 

Câu 12: Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng? 

A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Khí khổng dóng và mờ. 

B. Hoa mười giờ nờ vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng, 

c. Sự đóng mớ của lá cây trinh nữ. Khí khổng đóng và mớ. 

D. Lá cây họ đậu xòe ra và khép lại. Khí khổng đóng và mở. 

Câu 13: Hai loại hướng dộng chính là 

A. Hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nguồn sáng) và hướng 

động âm (sinh trướng vé trọng lực) 

B. Hướng động dương (sinh trướng tránh xa nguồn kích thích) và hướng 

động Am (sinh trướng hướng tới nguổn kích thích) 

c. Hướng dộng dương (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và 

hướng động âm (tránh xa nguồn kích thích) 

D. Hướng động dương (sinh trướng hướng tới nước) và hướng dộng âm 

(sinh trướng hướng tới đất) 

Càu 14: Cây con mọc thắng, cây khóe, lá xanh lục do điểu kiện chiếu sáng 

như thế nào? 

A Chiếu sáng từ nhiều hướng. 

B Chiếu sáng từ ba hướng, 

c. Chiếu sáng từ hai hướng. 

D. Chiếu sáng từ một hướng. 

Cáu 15: Các kiêu hướng động âm ở rễ là 

A. hướng đất, hướng sáng. 

B. hướng nước, hướng hoá. 
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c. hướng sáng, hướng hoá. 

D. hướng sáng, hướng nước. 

Câu 16: Hướng dộng là 

A. Hình thức phán ứng cùa một bộ phận của cây trước tác nhân kích 

thích theo nhiêu hướng 

B. Hình thức phán ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích 

thích theo một hướng xác định 

c. Hình thức phàn ứng của cây trước tác nhân kích thích theo hướng xác 

định 

D. Hình thức phán ứng của cây trưóc tác nhân kích thích theo nìhiổu 

hướng khác nhau 

Câu 17: Thân và rỗ của cây có các kiểu hướng động là 

A. Thân hướng sáng dựơng và hướng trọng lực âm, còn rẻ hướng sáng 

dương và hướng trọng lực âm 

B. 'ĩhârt hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rẻ hướng sáng 

âm và hướng trọng lực dương 

c. Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng 

dương và hướng trọng lực âm 

D. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rẻ hướng 

sáng âm và hướng trọng lực âm 

Càu 18: Các cây dây leo cuốn quanh những cây gỗ là nhờ kiêu hướng động 

A. Hướng sáng c. Hướng nước 

B. Hướng dất D. Hướng tiếp xúc 

Càu 19: Các kiêu hướng động dương ở rễ là 

A. Hướng dất, hướng sáng, hướng nước 

B. Hướng đất, hướng sáng, hướng hoá 

c. Hướng dất, hướng hoá, hướng nước 

D. Hướng hoá, hướng sáng, hướng nước 

Câu 20: Cơ sờ của sự uốn cong trong hướng tiếp xúc là 

A. do sự sinh trưởng không dổu tại hai phía cùa cơ quan, trong dó tê bào 

tại phía không dược tiếp xúc sinh trường nhanh hơn làm cơ quam Lốn 

cong vé phía tiếp xúc. 

B. do sự sinh trưởng đểu tại hai phía của cơ quan, trong đó tế bào tại 

phía không được tiếp xúc sinh trướng nhanh hơn làm cơ quan uốn cong 

về phía tiếp xúc. 
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c. do sự sinh trưởng không dcu tại hai phía cứa cơ quan, trong dó tc hào 

tại phía dược tiếp xúc sinh trường nhanh hơn làm cơ quan uốn cong vé 

phía tiếp xúc. 

D. do sự sinh trưởng không đều tại hai phía cùa cơ quan, trong dớ tê bào 

tại phía không dược tiếp xúc sinh trương nhanh hơn làm cơ quan uòn 

cong về phía không được tiếp xúc. 

3. (ỉơi ý trá lời các câu hỏi sách giáo khoa 

Mục I: Khái niệm chung về hướng dọng 

Cữu ì. ơ diổu kiện chiếu sáng khác nhau cây non có phán ứng sinh trướng 

rất khác nhau:' ờ điều kiện chicu sáng từ một hướng, thân cây non sinh 

trướng hướng vé nguồn sáng, khi không cớ ánh sáng cây non mọc vòng 

lên và cổ màu vàng úa và ớ điểu kiện ánh sáng bình thường từ mọi 

hướng, cây non mọc thắng, cây khóc, lá có màu xanh lục 

Mục II: các kiêu hướng dộng 

Cứu 2. Do tính nhạy cám của tế bào thân và tê bào rẻ với auxiu. Tác dộng 

của sức hút của trọng lực là tác nhân gây ra hướng trọng lực ở thực vật 

làm rễ uốn cong vể phía dưới (hướng trọng lực dương), còn thân uốn 

cong lên trẽn (hướng trọng lực âm). Trường hợp loại bò tác dụng của 

trọng lực (hình 23.a, 23.c) cà thân và rề dểu mọc thắng theo hướng nằm 

ngang song song với mặt đát. 

Mục -III: Vai trò cùa hướng động trong đời sòng của thực vặt 

Ctiu 3. Vai trò cùa hướng sáng dương đối với thân cây và cành cây là tìm tới 

nguồn sáng đê quang hợp. Ví dụ: Cầy đặt ớ cửa sổ luôn sinh trưởng 

hướng về phía ngoài cửa sổ đón các tia sáng chiêu đến. 

Hướng sáng âm và hướng trọng lực dương của rổ dám bào cho rể mọc 

vào đất để bám chắc, giữ cây và đê hút nước cùng các chất khoáng có 

trong dất. 

- Nhờ có hướng hoá rễ cây sinh trưởng hướng tới nguồn nước và chất 

dinh dưỡng đê hấp thụ nước và các chất dinh dưỡng cung cấp cho quá 

trình sinh trưởng và phát triển của cây. 

- Những loài cây trồng có hướng tiếp xúc như: cây bầu, bí, mướp nho, 

dưa chuột,.. 
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Câu hói và bài tập cuỏi bài 

Câu ỉ: Khả năng của thực vật phản ứng đối vói kích thích gọi là tính cảm ứng. 

Câu 2: Hướng động của thực vật là phản ứng sinh trưởng không đổu tại 2 

phía đối diện nhau của cơ quan dối với sự kích thích từ một phía của tác 

nhân ngoại cảnh (ánh sáng, trọng lực, hoá chất...). 

Câu 3: Thân cây có hưóng sáng dương, rễ cây có hướng sáng âm là độ nhạy 

cảm khác nhau của hai cơ quan này đối với auxin. Độ nhạy cảm cùa các 

tế bào tại miền sinh trưởng của rễ cao hơn so với các tế bào tại miền 

sinh trưởng của thán, do đó nồng độ auxin gây kích thích sinh trướng 

nhanh cùa các tế bào thân thì lại trở thành nồng độ ức chế sinh trướng 

đối với các tê bào rễ, vì vậy hai cơ quan này uốn cong vể hai hướng' 

ngược nhau. 

Câu 4: Hướng trọng lực đảm bảo cho cây hút nước và các chất dinh dưỡng 

từ đất và để cô' định cây. 

Câu 5: Tác động của sức hút của trọng lực là tác nhân gây ra hướng trọng 

lực ở thực vật làm rễ uốn cong về phía dưới (hướng trọng lực dương), 

còn thân uốn cong lên trên (hướng trọng lực âm). Độ nhạy cảm của các 

tế bào tại miền sinh trưởng của rể cao hơn so với các tế bào tại miển 

sinh trưởng của thân, do đó nồng dộ auxin gây kích thích sinh trướng 

nhanh của các tế bào thân thì lại trở thành nồng độ ức chế sinh trường 

đối với các tế bào rễ, vì vậy hai cơ quan này uốn cong về hai hướng 

ngược nhau. 

Cân 6: Các tác nhân gây ra hướng hoá ờ thực vật: kiềm, axit, các muối 

khoáng, các chất hữu cơ, nước, phân bón... 
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lỉài 24 

ÚNG ĐỘNG (VẬN Đỏm; cảm ÚNG) 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- uiig động là sự vận động thuận nghịch cùa các cơ quan có câu tạo kiểu 

hình dẹp dôi với sự hiến dổi cùa tác nhân khuếch tán của ngoại cánh (ánh 

sáng, nhiệt độ...) 

- Úng động sinh trưởng cùa thực vật không được xác định theo một hướng 

cùa tác nhãn kích thích, mà phụ thuộc cấu trúc kicu lưng - bụng (hình dẹp) 

của cơ quan (lá, hoa, cành) do sự biến dổi của các tác nhân ngoại cảnh (nhiệt 

độ, ánh sáng...). 

- Hướng ứng động không xác định theo hướng tác nhân kích thích, mà phụ 

thuộc cấu trúc cơ quan 

- úiig động xảy ra do sinh trưởng không đồng đều tại mật trên, dưới, của cơ 

quan khi tác nhân kích thích biến đổi. 

- Tuỳ tác nhân kích thích: chia ứng động sinh trưởng thành nhiều kiểu: 

quang ứng động, nhiệt ứng động... 

Vai trò của ứng động: Tạo sự thích nghi đa dạng cho thực vật, dôi với 

sự thay đổi cùa môi trường đế tổn tại và phác triển 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giái 

1. Phân biệt ứng dộng với hướng dộng? 

2. Quang ứng dộng là gì? Ví dụ? 

3. Hãy nêu nguyên nhân và ý nghĩa của ứng động sinh trướng ớ thực vật. 

2. Các câu hỏi trác nghiệm 

Câu 1: Sự dóng mớ của khí khổng thuộc dạng cám ứng nào? 

A. Hướng hoá 

B. Úng dộng không sinh trưởng 

c. ứng dộng sức trương 

D. Ung dộng tiếp xúc 
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Câu 2: Đặc điếm cảm ứng ỏ thực vật là 

A. xảy ra nhanh, dể nhận thây. 

B. xảy ra chậm, khó nhận thấy, 

c. xảy ra nhanh, khó nhận thấy. 

D. xảy ra chậm, dễ nhận thấy. 

Câu 3: ứng đông nào không theo chu kì dông hồ sinh học? 

A. ứng động đóng mở khí khổng. 

B. ứng động quấn vòng, 

c. ứng dộng nở hoa. 

D. úiig động thức ngủ của lá. 

Câu 4: úlig động nào dưới đây là ứng động sinh trướng? 

A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Khí khổng đóng và mớ. 

B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ của chổi cây 

bàng. 

c. Sự dóng mở của lá cây trinh nữ. Khí khổng dóng và mở. 

D. Lá cây họ đậu xòe ra và khép lại. Khí khổng đóng vằ mờ. 

Câu 5: ứng động là 

A. hình thức phản ứng của cây trước nhiều tác nhân kích thích. 

B. hình thức phàn ứng của cây trước tác nhân kích thích lúc có hướng, 

lúc vô hưỏng. 

c. hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định 

hướng. 

D. hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không ổn dinh. 

Câu 6: ứng động khác cơ bàn với hướng dộng ớ đặc điếm 

A. tác nhân kích thích không định hưóng. 

B. có sự vận động vô hướng. 

c. không liên quan dến sự phân chia tế bào. 

D. có nhiểu tác nhận kích thích. 

Càu 7: Những ứng động nào dưới đáy theo sức trương nước? 

A. I loa mười giờ nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ cua chổi cây bàng 

B. Hoa mười giờ nờ vào buổi sáng. Khí khổng đóng và mở. 

c. Sự dóng mỡ của lá cây trinh nữ. Khí khổng đóng và mớ. 

D. Lá cày họ đậu xòe ra và khép lại. Khí khổng đóng và mớ. 
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( -áu S: Khi không có ánh sáng cây non mọc như thế nào? 

/V Mọc vống lèn và có màn vàng úa 

B Mọc hình thường và có màu xanh 

c Mọc vống lân và có màu xanh 

D Mọc hình thường và có màu vàng lìa 

Ciáu 9: Cư chế chung của các hình thức vận động cám ứng 

A Sự thay dõi trương nước. 

B Sự co rút chất nguycn sinh 

c Biến đối quá trình sinh lí. sinh hoá theo nhịp điệu thời gian. 

D Cá A. B. c. 

Ciáu 1'): Những vận động theo sự trương nước? 

A Vận dộng quấn vòng của tua cuốn. 

B. Vận động tự vệ và bắt mồi cửa thực vật. 

c. Vận động giảm sức trương. 

D Vận dộng quang ứng động. 

Câiu 11: Vận động bắt mồi ở thực vật được thực hiện như thế nào? 

A. Mồi dộng vào lá, sức trương giám sút, gai. tua, lòng cụp, nắp đậy lại 

giũ’ chặt con mồi. 

B. Mỗi động vào lá, ớ lá có các lõng dính dê dính chặt mồi. 

C. Ờ lá có các tuyến thơm hấp dần con mồi. 

D. CÚ A,JB, c. 
Câiu II: Vai trò cùa hoocmôn thực vật - phitòcrôm? 

A. Giai phóng ôxi trong ngày làm ảnh hưởng tới vận động cảm ứng của 

thọc vật. 

B. Làm thực vật có tính hướng sáng. 

c. Kích thích sự sinh trường của tê bào. 

D. Giúp sự vận dộng bắt mổi ở thực vật. 

Cảiu 13: Chat kích thích nào cần cho sự vận dộng quán vòng 

A. \uxin. c. Gibêrelin. 

B. Phitôcròm. D. Xitôkinin. 

Cãtu 14 Sự vận dộng nỡ hoa thuộc ứng động sinh trướng nào? 

A. }uang ứng động B. Nhiệt ứng dộng 

c. ứng dộng tiếp xúc D. Cá A. B và D đúng 

Câtu 15 Nguyên nhàn trực tiếp gây ứng động sinh trưởng của thực vật là 

A. Do sự biến đổi của tác nhân ngoại cảnh (nhiệt độ, ánh sáng) 
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B. Tốc độ sinh trường không đồng đểu của các tế bào tại mặt trcn và mặt 

dưới của cơ quan. 

c. Do sự biến đổi cùa tác nhân ngoại cảnh (nhiệt độ, ánh sáng) dần tới 

tốc độ sinh trưởng không đồng đểu của các tế bào tại mạt trên và mặt 

dưới của cơ quan. 

D. A, B và c đúng 

3. Gợi ý trả lời các câu hỏi sách giáo khoa 

Câu I: ứng động là sự vận động thuận nghịch của các cơ quan có câu tạo 

kiêu hình dẹp dối với sự biến đổi của tác nhân khuếch tán của ngoại 

cảnh (ánh sáng, nhiệt độ...) tác động khuếch tán mọi phía. 

Câu 2: ứng động là sự vận động thuận nghịch của các cơ quan có câu tạo 

kiểu hình dẹp đối với sự biến đổi của tác nhân khuếch tán của ngoại 

cảnh (ánh sáng, nhiệt độ...), còn hướng động là phản ứng sinh trưóng 

không đểu tại 2 phía đối diện nhau của cơ quan dối với sự kích thích từ 

một phía của tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, trọng lực, hoá chất...) 

Câu 3: Cụm hoa của hoa họ Cúc Có ứng động sinh trướng. Một số loài hoa 

họ Cúc: thược dược, hướng dương, cúc vạn thọ, lưu li, bồ công anh.... 

Câu 4: Sự vận động nở hoa thuộc dạng quang ứng động. 

Câu 5: Sự vận động ngủ của lá thuộc dạng quang ứng động. 

Câu ố: Nguyên nhân gián tiếp là sự biến đổi của tác nhân ngoại cành (nhiệt 

độ, ánh sáng). Nguyên nhân trực tiếp là tốc độ sinh trưởng không dcng 

đều cùa các tế bào tại mặt trên và mặt dưới của cơ quan. 
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Bãi 25 

ỨNG ĐỘNG (tiếp theo) 

ÚNG ĐỘNG KHÔNG SINH TRUỒNG 

A. TÓM TÁT KIẾN THÚC 

- Nhiêu vộn động cảm ứng của thực vật không phải là vận động sinh trương. 

Những vận dộng cám ứng đó liên quan với sự biến dộng hàm lượng nước 

cũng như do lan truyền kích thích theo chất tê bào của các tế bào chuyên hoá 

va cấu trúc chuyên hoá. 

- Ung động trương nước góm ứng dộng nhanh (cây trinh nữ) và ứng động 

chậm (vận dộng của khí khổng). 

- Vận dộng bát mồi cùa thực vật gổm ứng động tiếp xúc và hoá ứng động 

- Vận dộng cám ứng (sinh trưởng và không sinh trường) có vai trò thích nghi 

đa dạng đỏi với sự biến dổi cứa môi trường đảm báo cho cây tồn tại và phát 

tnèn. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giái 

1 .Trình bày cơ chế của ứng động không sinh trưởng. Cho ví dụ. 

2. ứng động tiếp xúc là gì? Ví dụ? 

3. Trình bày vai trò của ứng động trong đời sông của thực vật. 

3. Gọi ý tra lòi các cảu hói sách giáo khoa 

Câu 1: học sinh có thê trình bày theo báng sau 

ỉ.oai 

Itìig Khái niệm 

1 (tỘHg 

Nguyên 

nhân 
Cơ chế Ví dụ 

Là vận động cảm ứng do 

ứng sự khác biệt về tổc dộ 

dộng sinh trưởng không đổng 

sinh đàu của các tế bào tại 2 

trưởng phía đối diện các cơ 

quancó cấu trúc hình dẹt. 

Do biến 

đổi tác 

nhủn từ 

mọi phía 

Do tốc độ sinh 

trưởng khỏng 

đổng đều tại 2 

phía đối diện 

của cơ quan 

gây nên 

Nở hoa 

của cây 

Bồ 

công 

anh 
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Cụp lá của 

cây trinh 

nữ, đáng 

mở cùa 

khí khổng 

Câu 2: Bản chất ứng động cụp ỉá ở cây Trinh nữ là ứng động sức trương do 

biến đổi hàm lượng nước (trong các tế bào ở nửa dưới của chỗ phình ở cây 

trinh nữ hay trong các tế bào khí khổng). 

Câu 3: Vận động bắt mồi của cây gọng vó là loại ứng động tiếp xúc và hoá 

ứng động. Ví dụ, khi mưa, giọt nước mưa không gây ứng động. 

Câu 4: Giọt nước mưa không gây ứng động, không làm cho lông tuyến của 

cây gọng vó gập lại vì nước mưa không chứa hoá chất. 

Câu 5: Vai trò của sự vận động cảm ứng đôi với đời sống thực vật là giúp 

thực vật thích nghi đa dạng đôi với sự biến đổi của môi trường đảm báo cho 

cây tồn tại và phát triển. 

ứng Là phản ứng của 

đông TV do biến dộng Tác nhân 

không của sức trương kích thích 

sinh của tế bào môi trường 

trưởng chuyên hoá 

Do biến đổi hàm 

lượng nước trong 

TB chuyên hoá và 

sự xuất hiện điện 

thế lan truyền 

kích thích 

PHẨN B: CẢM ỨNG Ỏ ĐỘNG VẬT 

Bài 26 

CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

Cảm ứng là khả năng nhận biết kích thích và phản ứng với kích thích đó. 

- Để có cảm ứng động vật cần có: bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ quan ở 

da), bộ phận phân tích, tổng hợp thông tin (hệ thẩn kinh), bộ phận thực hiện 

phản ứng. 

- Hệ thần kinh đóng vai trò chủ yếu, quyết định mức độ cảm ứng. 

- Cảm ứng ở động vật nguyên sinh là sự co rút chất nguyên sinh. 

- Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng với kích thích 

bằng toàn bộ cơ thể do đó tiêu tôn nhiều năng lượng 

- Cảm ứng ở động vât có hệ thần kinh chuỗi hạch có hệ thống hạch nằm dọc 

chiểu dài cơ thể, mồi hạch điểu khiển một vùng xác định, nèn phản ứng 

chính xác, ít tiêu tốn năng lượng. 
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* lỉú điếm dạng thán kinh chuỗi hạch: Sô lượng tế bào thần kinh tăng (nhất là 

hạch đáu ớ côn trùng), tẽ bào thần kinh hạch năm gân nhau nên hình thành 

môi liên hệ do đó kha năng phoi hợp tăng cường. Mồi hạch thẩn kinh điều 

khiển I vùng nên phàn ứng chính xác, tiết kiệm năng lượng. 

rỉ. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

]. Các bài tập tự giái 

1. Cảm ứng là gì? Đế có cảm ứng, động vật phải có những bộ phận nào? 

2. Trình bày câu tạo hệ thần kinh dạng lưới. Khả năng cảm ứng của động vật 

có hệ thần kinh dạng lưới như thê nào? 

3. Trình bày cấu tạo hệ thần kinh dạng chuồi hạch. Khà năng cảm ứng của 

động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch như thế nào? 

2. Các câu hỏi trắc nghiệm 

Cảu 1: Phản xạ là 

A. phán ứng của cơ thê’ thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên 

ngoài cơ thể. 

B. phàn ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên 

trong cơ thể. 

C. phàn ứng của cơ thê thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên 

trong hoặc bên ngoài cơ thể. 

D. phán ứng của cơ thế trả lời lại kích thích bên trong hoặc bên ngoài cơ 

thê. 

Câu 2: Cảm ứng ớ động vật là 

A. phàn ứng lại các kích thích của một số tác nhân môi trường sống đảm 

báo cho cơ thê tồn-tại và phát triển. 

B. phản ứng lại các kích thích của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể 

tổn tại và phát triển. 

c. phàn ứng lại các kích thích định hướng của môi trường sổng đảm bảo 

cho cơ thể tồn tại và phát triển. 

D. phàn ứng lại các kích thích vô hướng của môi trường sông đảm bảo 

cho cơ thê tồn tại và phát triển. 

Càu 3:1 lình thức phản ứng ở động vật đơn bào là 

A. phàn ứng bàng sự chuyển trạng thái co rút của chất nguyên sinh (ứng 

động). 

B phân ứng nhờ các tế bào cảm giác. 
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c. phàn ứng nhờ các tế bào mô bì - tế bào gai. 

D. phản ứng nhờ hệ thán kinh. 

Câu 4: Các hình thức cảm ứng ờ động vật đa bào có hệ thần kinh xáy ra theo 

cơ chế nào? 

A. Hình thức ứng động. 

B. Theo cơ chế phản xạ. 

c. Chuyên động hướng tới kích thích có lợi. 

D.Tránh xa kích thích có hại. 

Câu 5: Hệ thần kinh của Giun dẹp có 

A. Hạch đầu, hạch thân c. Hạch đầu, hạch bụng 

B. Hạch đầu, hạch ngực D. Hạch ngực, hạch bụng 

Câu 6: Điểu nào không đúng với phản xạ? 

A. Phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh 

B. Phản xạ thực hiện được nhờ cung phản xạ 

C. Phản xạ được coi là một dạng diên hình của cảm ứng 

D. Phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng 

Câu 7: Đặc điểm nào không đúng với cảm ứng ở Ruột khoang? 

A. Cảm ứng ở toàn bộ cơ thẻ 

B. Toàn bộ cơ thể co lại khi bị kích thích 

C. Tiêu phí nhiểu năng lượng 

D. Tiêu phí ít năng lượng 

Cáu 8: Phàn xạ của động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi bị kích thích là 

A. duỗi thẳng cơ thể. 

B. co toàn bộ cơ thể. 

C. di chuyến đi chỗ khác. 

D. co ở phần cơ thê bị kích thích. 

Câu 9: Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được tạo thành do 

A. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và đirợc nối 

với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo chiểu dài cơ thể. 

B. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và đuợc nối 

với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo lưng và bụng. 

c. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và đeợc rối 

với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo lưng. 

D. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thẩn kinh và đíỢC nối 

với nhau tạo thành chuỗi hạch được phân bô ở một sỏ phần cơ thẻ. 
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Câu 10: phán xạ ớ dộng vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch diễn ra theo trật 

tự nao? 

A. Các tế bào cám giác tiếp nhận kích thích -*■ Chuỗi hạch phân tích và 

tổng hợp thõng tin -* Các cạ và nội quan thực hiện phán ứng. 

B Các giác quan tiếp nhận kích thích -* Chuỗi hạch phân tích và tống 

hợp thông tin -+• Các cơ và nội quan thực hiện phản ứng. 

c. Các giác quan tiếp nhận kích thích -*■ Chuỗi hạch phân tích và tổng 

hợp thông tin -*• Các tế bào mỏ bì cơ. 

D. Chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin -*• Các giác quan tiếp nhận 

kích thích -*■ Các cơ và nội quan thực hiện phản ứng. 

Càu 11: Đặc đicm nào không dúng với cảm ứng ở động vật đơn bào? 

A. Co rút chất nguyên sinh. B. Chuyên động cá cơ thế. 

c. Tiêu tôn năng lượng. D. Thông qua phản xạ. 

Càu 12: Đậc diêm nào khong dũng với hệ thần kinh dạng chuồi hạch? 

A. Sô' lượng tế bào thần kinh tăng so với thẩn kinh dạng lưới. 

B. Khá năng phối hợp giữa các tế bào thần kinh tăng lên. 

c. Phan ứng cục bộ, ít tiêu tốn năng lượng so với thán kinh dạng lưới. 

D. Phán ứng toàn thân tiêu tốn nhiều năng lượng so với thần kinh dạng 

lưới. 

Cáu 13: Hệ thần kinh của Côn trùng có 

A. Hạch đầu, hạch ngực, hạch lưng. B. Hạch đầu, hạch thân, hạch lưng, 

c. Hạch đầu, hạch bụng, hạch lưng. D. Hạch đấu, hạch ngực, hạch bụng. 

Cáu 14: Phan xạ ớ động vật có hệ thần kinh dạng lưới diẻn ra theo trật tự nào? 

A. Tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích -*• Mạng lưới thần kinh -*■ Tê 

bào mô bì cơ 

B. Tê bào cám giác tiếp nhận kích thích ** Tê bào mô bì cơ -* Mạng lưới 

thần kinh 

c. Mạng lưới thần kinh -*• Tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích -* Tế bào 

mô bì cơ 

D. Tê bào mô bì cơ -*• Mạng lưới thán kinh “*■ Tế bào cảm giác tiếp nhận 

kích thích 

Câu 15: Thân mểm và Chân khớp có hạch thần kinh phát triển là 

A. Hạch ngực c. Hạch bụng 

B. Hạch não D. Hạch lưng 
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Câu 16: Hệ thần kinh dạng lưới dược tạo thành do 

A. Các tế bào thần kinh tập nằm rải rác dọc theo xoang cơ thò và liền hệ 

với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thán kinh 

B. Các tế bào thần kinh phân bô dều trong cơ thế và liên hệ với nhau qua 

các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh 

c. Các tế bào thán kinh nằm rải rác trong cơ thê và liên hệ với nhau qua 

các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thẩn kinh 

D. Các tế bào thần kinh phân bó tập trung ở một sô' vùng trong cơ thê và 

liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần 

kinh 

Câu 17: Tốc độ cảm ứng của dộng vật so với cảm ứng ở thực vật như thế nào? 

A. Diễn ra ngang bằng nhau 

B. Diễn ra chậm hơn một chút 

c. Diễn ra chạm hơn nhiều 

D. Diễn ra nhanh hơn 

Câu 18: Thế nào là cảm ứng? 

A. Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích của môi trường 

trong và ngoài. 

B. Đảm bảo cho cơ thể sinh vật tồn tại và phát triển. 

c. Là những phản ửng diễn ra nhanh dưới tác động cùa môi trưởng. 

D. Cả A và B đúng. 

Câu 19: Hình thức phản ứng ở động vật đơn bào là 

A. Phản ứng bằng sự chuyên trạng thái co rút của chất nguyên sinh (ứng 

động). 

B. Phàn ứng nhờ các tế bào cảm giác. 

C. Phán ứng nhờ các tế bào mô bì - tế bào gai. 

D. Phản ứng nhờ hê thần kinh. 

Câu 20: Hệ thần kinh lưới là hình thức tiến hoá thấp nhất của hệ thẩn kinh 

động vật vì 

A. khắp bể mặt cơ thể cùng nhận kích thích. 

B. khắp bề mật cơ thể cùng trả lời kích thích. 

C. không có khu vực phản ứng rõ rệt nên trả lời không chính xác. 

D. A, B và c đúng. 
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3. <ỉợi V trá lĩri các câu hoi sách giáo khoa 

Muc I: Khái niệm cám ứng ớ động vặt 

Cũn l. Tác nhãn kích thích là tác nhân cơ học (gai nhọn), bộ phận tiếp nhận 

kích thích là thụ quan đau ớ móng, bộ phận phân tích và tổng hợp là tùy 

sông và bộ phận thực hiện là cơ chân. 

Mục II: Cám ứng ớ đọng vật có tổ chức thán kinh khác nhau 

Cân 2. Khi ta dùng kim nhọn đâm vào thân con thủy tức, xung thán kinh sẽ 

lan nhanh ra khấp mạng lưới thần kinh, làm cho thủy tức co toàn bộ cơ 

thế, dù chi bị kích thích tại một dicm. 

Câu hoi và bài tập cuối bài 

Cáu ỉ: Cảm ứng là khá năng nhận biết kích thích và phàn ứng vợi kích thích 

đó. Ví dụ: chạm tay vào gai đau sẽ rụt tay lại... 

Cân 2. Khi kích thích tại một điếm trên cơ thẻ, dộng vật có hệ thán kinh dạng 

lưới phàn ứng toàn thân và tiêu tôn nhiều năng lượng vì do hệ thán kinh 

câu tạo dạng mạng lưới nên khi bị kích thích xung thần kinh xuất hiện sẽ 

lan tỏa nhanh ra khắp toàn bộ cơ thè và toàn bộ cơ thê co lại dẫn đến tiêu 

tốn nhiều năng lượng. 

Cân Động vật có hệ thần kinh dạng hạch có thê trả lời kích thích cục bộ tại 

vùng bị kích thích vì mỗi hạch điéu khiển I vùng xác định trên cơ thế nên 

khi bị kích thích tại một diêm nào đó, hạch thán kinh phụ trách vùng bị 

kích thích đó xử lí thông tin nhận dược và đưa lệnh đến bộ phận trả lời 

tương ứng nên động vật trả lòi cục bộ. 

Cùn 4: Khi bị kích thích, phản ứng của động vật có hệ thần kinh dạng hạch 

chính xác hơn và ít tiêu tốn năng lượng hơn so với dộng vật có hệ thán 

kinh dạng lưới vì mỗi hạch điều khiến 1 vùng xác định trên cơ thc ncn khi 

bị kích thích tại một điếm nào đó, hạch thần kinh phụ trách vùng bị kích 

thích đó xừ lí thông tin nhận được và đưa lệnh đến bộ phận trả lời tương 

ứng. 
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Bài 27 

CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT 

(riếp theo) 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Cấu trúc của hệ thần kinh ống: Hệ thần kinh ống được tạo thành từ sỏ 

lượng rất lớn tế bào thần kinh. Tế bào thần kinh tập trung thành ống (phía 

lưng). Cấu trúc gồm: thần kinh trung ương có não (gồm 5 phần) và tuý sống; 

thần kinh ngoại biên: dây thán kinh và hạch thần kinh. Các bộ phận của hộ 

thần kinh ống có chức năng khác nhau. Đặc biệt não bộ phát triển mạnh và 

là bộ phận cao cấp nhất tiếp nhận và xử lí hẩu hêt thông tin đưa tư bên ngoài 

vào và quyết định mức độ, cách thức phàn ứng. 

- Hoạt động của HTK ống theo nguyên tắc phán xạ (giúp động vật thích 

nghi) qua cung phản xạ. Động vật có thần kinh dạng ống có thể thực hiện 

các phản xạ đơn giản và phán xạ phức tạp. Nhờ dó động vật thích nghi hom 

với môi trường sống. 

- Cung phản xạ có 5 bộ phận: Bộ phận tiếp nhận kích thích, dường truyền về 

(sợi thần kinh cảm giác), xử lí thông tin (thần kinh trung ưcng), đường 

truyền ra (vận động) và bộ phận thực hiện. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự gỉái 

1. So sánh đậc điếm tổ chức thẩn kinh và hình thức cảm ứng à các nhóm 

động vật? Nhận xét? 

2. Hệ thần kinh dạng ống có đặc điểm gì? 

3. Hãy nêu các thành phẩn của một cung phán xạ. 

2. Các câu hỏi trác nghiệm 

Càu 1: Hệ thần kinh ở động vật có xương sống bậc cao gồm có 

A. Phấn thán kinh ngoại biên (thụ cảm) 

B. PhÀn thần kinh trung ương 

c. Phần thần kinh liên lạc 

D. A, B và c đúng 
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( au 2: Phan xạ phức tạp thường là 

A. phán xạ có diều t.-ọi:. có SƯ thum gia cứa một sò ít tế hào thẩn kinh. 

B. phán xạ không dicu kiện, có sự tham gia cùa một sỏ lượng lớn tc bào 

thần kinh, trong dó có các tê bào vò não. 

c. phán xạ có diéu kiện, có sự t.iam gia cúa một số lượng lớn tế bào thần 

kinh, trong dó có các tê bào tú sông. 

D. phán xạ có điếu kiện, có SI thí m gia cửa một sỏ lượng lớn tế bào thần 

kinh, trong dó có các tế bào vỏ não. 

Cáu ĩ: Bọ phận phat trión nhat của não là 

A. não trung gian. c. ticu não và hành túy. 

B. bán cầu đại nã.). D. não giữa. 

Càu 4: Hệ thẩn kinh dạng ống có ờ những động vật 

A. Cá, Lưỡng cư, Bò sát. Chim, Thú. 

B. Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú và Giun dốt. 

c. Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú và Thân mém. 

D. Cá, Lưỡng cư, Bì) sát, Chim, Thú và Thán lỗ. 

Câu 5: Đặc điếm nào sau dây khùng dũng với phán xạ co đầu gối? 

A. Là phàn xạ có tính di truyền. 

B. Là phản xạ không điều kiện, 

c. Là phán xạ có điểu kiện. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Cau 6: Hệ thán kinh dạng ống được cấu tạo từ 

A. não bộ và thần kinh ngoại biên. 

B. não bộ và tủy sông. 

c. thán kinh trung ương và thần kinh ngoại biên. 

D. tủy sông và thần kinh ngoại biên. 

Cau 7: Đặc diêm nào sau đây khung đúng với phàn xạ không điểu kiện? 

A. Thường do tủy sống điểu khiên 

B. Di truyền dược, dặc trưng cho loài 

c Có sò lượng không hạn chế 

D. Mang tính bẩm sinh và bển vững 

Cảu 8: Đặc diêm nào sau đây khùng đúng với phàn xạ có điều kiện? 

A. Thường do vỏ não điều khiển 

B. Không di truyền được, đặc trưng cho cá thê 
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c. Có số lượng hạn chế 

D. Được hình thành trong quá trình sống và không bền vững 

Câu 9: Căn cứ vào chức năng, có thc phân hệ thần kinh thành 

A. HỊ thần kinh vận dộng điều khiển những hoạt động theo ý muốn, hệ 

thần kinh sinh dưỡng điều khiên hoạt động các cơ vân trong hệ vận động. 

B. Hệ thần kinh vặn động điều khiển những hoạt động của các cơ quan, 

hệ thẩn kinh sinh dưỡng diều khiển hoạt động của những hoạt dộng 

không theo ý muốn. 

c. Hệ thần kinh vận động diều khiển những hoạt động không theo ý 

muốn, hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển những hoạt động theo ý muốn. 

D. Hộ thần kinh vận động diều khiển những hoạt dộng theo ý muốn, hệ 

thần kinh sinh dưỡng điểu khiển những hoạt động không theo ý muốn 

Câu 10: Bộ phận của não đóng vai trò điều khiên các hoạt động cơ thô là 

' A. não trung gian. c. tiêu não và hành tủy. 

B. bán cầu dại não. D. não giữa. 

Câu 11: Não bộ của hệ thần kinh dạng ống gồm có 

A. bán cẩu dại não, não trung gian, não giữa, tiếu não và trụ não. 

B. bán cầu dại não, não trung gian, củ não sinh tư, tiếu não và hành não. 

c. bán cầu dại não, não trung gian, não giữa, tiêu não và hành n.ão 

D. bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiêu não và trụ não 

Câu 12: Phản xạ dơn giàn thường là 

A. phản xạ không điểu kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bới 

một sô' lượng lớn tê bào thần kinh và thường do tủy sống điều khiến. 

B. phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một 

số ít tế bào thán kinh và thường do não bộ điểu khiên. 

c. phản xạ không diều kiện, thực hiện trên cung phàn xạ dược tạo bởi một 

sô lượng ít tế bào thán kinh và thường do tủy sống điểu khiến. 

D. phản xạ có điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một sô 

lượng ít tế bào thần kinh và thường do não bộ diều khiên. 

Cáu 13: Điểu nào sau dây không đúng với sự tiến hoá của hệ thẩn kinh? 

A. Tiến hoá theo dạng lưới -*■ Chuỗi hạch -* dạng ống 

B. Tiến hoá theo hướng tiết kiệm năng lượng trong phản xạ 
c. Tiến hoá theo hướng phàn ứng chính xác và thích ứng trước kích thích 

cùa môi trường 

D. Tiến hoá theo hướng tang lượng phán xạ nên cán nhiều thời gian lê 

phản ứng. 
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Càu 14: Cung phàn xạ và vòng phán xạ lù gì? 

A. Là đường đi cua các phán xạ 

13 Là táp hựp các nơron và xináp 

( Là dường dẫn thấu kinh 

D. l.à dường dẫn truyền của xung dộng thán kinh. 

Câu 15: Con dường truyền cúa xung thán kinh trong cung phán xạ? 

A. Cơ quan thụ cám —> nưron cám giác —> trung ương thẩn kinh (tuý 

sống) —> nơron vận dộng —» cơ quan dáp ứng. 

13. C'ơ quan thụ câm —> nơron cám giác -> nơron vận dộng —> trung 

ương thần kinh (tuý sống) —» cơ quan dáp ứng. 

c. Cơ quan thụ cám —X trung ương thần kinh (tuý sống) > nơron cám 

giác —ỳ nơron vận dộng —> cơ quan đáp ứng. 

D. Dây thần kinh thị giác -> Cơ quan thụ cám -» trung ương ứ.ân kinh 

(tuý Sống) —> nơron vận động —> cơ quan đáp ứng. 

3. (ỉựi ý trà loi các cãu hói sách giáo khoa 

Còn ì. Khi kim nhọn đâm vào ngón tay thì ngón tay co lại vì dây là piiãn xạ 

tự vệ cứa cá dộng vật và người. Khi kim châm vào tay, thụ quan d. a sẽ 

dưa tin về tủy sống và từ đây lệnh đi đến cơ ngón tay làm co ngón tay 

lại. 

- Cung phản xạ trên gổm 5 bộ phận: thụ quan đau ớ da, sợi cám giác của 

dây thần kinh tủy, túy sông, sợi vận động cùa dây thần kinh tùy và các 

cơ ở ngón tay. 

" ' Phán xạ co ngón tay khi bị kim châm là phán xạ không điều kiện vì nó 

là phàn xạ di truyền, sinh ra đã có, dặc trưng cho loài và rất bổn vững. 

Càu 2. Giá sử khi đang di chơi, bất ngờ gặp một con chó dại (hoặc rắn độc) 

ngay trước mắt thì: 

- Phản ứng (hành dộng) có thẻ là: bó chạy, dứng im, tìm gậy hoặc đất đá 

dê ném... 

- Tên của các bộ phận của cung phản xạ khi gặp chó dại (hoặc rắn dộc): 

Bộ phận tiếp nhận kích thích là mắt, bộ phận xư lí thòng tin và quyết 

dịnh hành động là não và bô phận thực hiện là cơ chân và tay. 

- Các suy nghĩ trong não diễn ra khi gập chó dại là rát khác nhau và có 

thể là: Phái làm như thê nào bây giờ, nếu dê bị căn thì rất dau và nguy 

hiểm, nên bò chạy hoặc chống lại.... 
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- ĐAy là phán xạ có dicu kiện vì phái qua học tập, rút kinh nghiệm múi 

biết dược dấu hiệu chó bị dại. Dựa vào kinh nghiệm đã có mà cách xử lí 

thông tin của mồi người có thế khác nhau và hành dộng đưa ra cũng khác 

nhau. 

Cảu hỏi và bài tập cuối bài 

Có thể trả lời câu hỏi 1 và 2 bằng cách lập bảng sau: 

Dạng hệ 

thần kinh 

Đặc diêm tổ chức thần kinh Hình thức 

cảm ứng 

Nhóm động 

vật 

Dạng lưới 
Các tế bào TK nằm rải rác 

trong cơ thê (hệ TK lưới) 

Phán ứng toàn 

thân, thiếu 

chính xác, tiêu 

tốn nhiểu năng 

lượng 

Sứa, san hô, 

hái quỳ... 

Dạng 

chuỗi hạch 

Có hệ thống hạch nằm dọc 

chiều dài cơ thể, mỗi hạch 

diều khiên một vùng xác 

định 

Phản ứng theo 

vùng. Tiết kiệm 

năng lượng và 

chính xác hơn 

Động vật đòi 

xứng 2 bên: 

giun đất, bọ 

ngựa... 

Dạng ống 

Hộ thần kinh ông được tạo 

thành từ số lượng rất lớn tế 

bào thần kinh tập trung 

thành ống. Đậc biệt não bộ 

phát triển mạnh và là bộ 

phận cao cấp nhất tiếp nhận 

và xử lí hầu hêt thông tin 

đưa từ bên ngoài vào và 

quyết định mức độ, cách 

thức phàn ứng. 

Có thế thực 

hiện các phản 

xạ đơn giản và 

phản xạ phức 

tạp, phản ứng 

nhanh, chính 

xác 

Cá, ếch,thàn 

lằn.... 

Cán 3: Khi bị kích thích, phàn ứng của dộng vật có hộ thẩn kinh ống phức 

tạp hơn, hiệu quả hơn do cấu tạo của hệ thần kinh ống hoàn thiện hơn, 

số lượng tế bào thần kinh rất lớn và tập trung lại nên phối hợp và xử lí 

thông tin tốt hơn. Ví dụ: Có thê tập cho vẹt bắt chước tiếng nói cùa 

người.... 
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Bài 28 

HƯNG TÍNH VÀ HIỆN THÍ; NGHÌ 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Hưng phấn là sự biến đổi lí, hoá, sinh, diỗn ra trong tế bào khi bị kích 

thích. 

- Hưng lính là khá năng nhận và trá lòi kích thích của tế bào. 

- Điện thế nghi là sự chcnh lệch về diện thế giữa 2 bên màng tế bào khi tế 

bào nghi ngơi, phía ngoài màng tích điện (+) so với phía trong màng tích 

điện (-). 

- Cư chẽ hình thành điện thế nghỉ: do có sự phân bô ion ờ 2 bên màng tế bào 

và sự di chuyến của ion qua màng tế bào và do tính thấm có chọn lọc của 

màng đối với ion Kali, cổng kali mở đê cho kali đi từ trong ra ngoài tế bào 

và lập trung ngay sát phía mặt ngoài màng tế bào, làm cho mặt ngoài màng 

tế bào tích điện dương so với mặt trong tích diện âm. 

- Bơm Na* - K' có vai trò vận chuyến K* tù phía bên ngoài trả vào phía bên 

trong màng tế bào và giúp duy trì nồng độ K’ bên trong tế bào cao hơn bên 

ngoài tế bào. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giái 

1 Phân biệt hưng tính và hưng phấn? 

2 Tại sao trong trạng thái tĩnh lại có điện thế? 

3. Hãy trình bày dặc điếm và tính chất của diện thế tĩnh? 

2. Các câu hòi trắc nghiệm 

t âu 1: Điện thế nghi là 

A. sự không chcnh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào 

không bị kích thích, phía trong màng mang điện ủm, còn ngoài màng 

mang điện dương. 

B. sự chcnh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích 

thích, phía trong màng mang điện dương, còn ngoài màng mang diện âm. 

c. sự chênh lệch diện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị 

kích thích, phía trong màng mang điện am, còn ngoài màng mang điện 

dương. 
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D. sự chênh lệch điện thê giữa hai bên màng tê bào khi tế bào bị kích 

thích, phía trong màng mang điện âm, còn ngoài màng mang điện 

dương. 

Càu 2: Cơ chế hình thành điện tĩnh là 

A. do sự khác nhau về nồng độ ion giữa dịch mó và dịch tế bào. 

B. nhờ tính thấm có chọn lọc của màng sinh chất, 

c. do lực hút tĩnh điện của các ion trái dấu. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 3: Ở trạng thái điện thế nghỉ, ngoài màng mang điện dương là 

A. do Na* mang điện tích dương, khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh diện 

ở phía mặt trong của màng nên nằm sát màng. 

B. do K* mang điện tích dương, khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở 

phía mặt trong của màng nên nằm sát màng. 

c. do K+ mang điện tích dương, khi ra ngoài màng tạo cho ớ phía mặt 

trong cùa màng mang diện tích âm. 

D. do K* mang điện tích dương, khi ra ngoài màng tạo ra nồng độ của 

nó cao hơn ở phía mặt trong của màng. 

Câu 4: lon K* có thể khuếch tán từ trong ra ngoài màng tê bào là do 

A. cổng K* mở và nồng độ bên trong màng của K* cao 

B. ion K* có kích thước nhỏ 

c. ion K* mang điện tích dương 

D. ion K* bị lực đẩy cùng dấu của ion Na* 

Câu 5: Sự phân bỏ' ion 10 và ion Na* ở điện thế nghỉ ở trong và ngoài nitìng 

tế bào như thế nào? 

A. Ở trong tế bào, K* có nồng độ thấp hơn và Na* có nồng đô cao hơn 

so với bên ngoài màng tế bào. 

B. Ở trong tế bào, K* có nồng độ cao hơn và Na* có nồng dộ thấp hem so 

với bên ngoài màng tế bào. 

c. Ớ trong tế bào, K* và Na* có nồng độ Cao hơn so với bên Iigoàhmàig 

tế bào. 

D. Ớ trong tế bào, K* và Na* có nồng độ thấp hơn so vói bên ngoài 

màng tế bào. 
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Càu 6: I loạt động của bơm Na* - K‘ đê duy trì điện thế nghi như thế nào? 

A. Vận chuyển K* từ trong ra ngoài màng giúp duy trì nồng dò K* giáp 

ngoài màng tế bào luôn cao và tiêu tốn nâng lượng. 

B. Vận chuyên K* từ ngoài trá vào trong màng giúp duy trì nồng độ K* ở 

trong màng tê bào luôn cao và không tiêu tổn năng lượng. 

c. Vận chuyển K* từ ngoài trá vào trong màng giúp duy trì nồng độ K* 

giáp ngoài màng tế bào iuôn cao và ticu tổn năng lượng. 

р. Vận chuyến Na* từ trong ra ngoài màng giúp duy trì nồng độ Na* 

trong màng tê bào luôn thấp và tiêu tốn năng lượng. 

Càu 7: Điện thế nghỉ hình thành chủ yếu do các yếu tố nào? 

A Sự phân bó ton dồng đểu, sự di chuyển của ion và tính thâm có chọn 

lọc cua màng tế bào với ion. 

B Sự phân bỏ ion không đồng đểu, sự di chuyển cùa ion và tính thám 

khùng có chọn lọc của màng tế bào với ion. 

('. Sự phàn bỏ ion không dồng đéu, sự di chuyến của ion theo hướng di 

ra và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion. 

D. Sự phân bô ion không đciig đều, sự di chuyển của ion theo hướng di 

vào và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion. 

Càu 8: Ớ trạng thái nghi tê bào sống có đặc diêm: 

A. cổng K* mờ, trong màng tích điện dương, ngoài màng tích diện âm. 

B. cổng K* mờ, trong màng tích diện âm, ngoài màng tích diện dương. 

с. cổng Na* mờ, trong màng tích điện dương, ngoài màng tích diện âm. 

D. cổng Na* mớ, trong màng tích diện âm, ngoài màng tích điện dương. 

Càu 9: Hưng phấn là 

A. sự biến đổi sinh lí, sinh hoá diễn ra trong tế bào khi bị kích thích. 

B. sự biến đổi lí, hoá, diễn ra trong tế bào khi bị kích thích. 

c. sự biến đổi sinh lí, sinh hoá diễn ra trong tê bào khi không bị kích thích. 

D. A, B và c đúng 

Câui 10: Hưng tính là 

A khả năng nhận và trả lời kích thích của tế bào. 

B khả nâng nhận, xử lí và trả lời kích thích của tê bào. 

c khả năng nhân và trả lời kích thích của cơ thê. 

D Khá năng nhộn, xử lí và trả lời kích thích của cơ thế. 
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3. Gọi ý trá lời các câu hỏi sách giáo khoa 

Mục I: Khái niệm hưng tính và hưng phán 

Câu 1. - Sự khác nhau giữa hưng tính của tế bào que và tế bào nón trong mắt 

là: Tế bào que có hưng tính cao hơn tế bào nón vì I1Ó có khá nâng hưng 

phấn với ánh sáng yếu (ban đêm), trong khi đó tê bào nón hưng phân với 

ánh sáng mạnh hơn (ánh sáng ban ngày, ánh sáng điện) 

- Sau 45 phút học bài rất căng thảng trên lớp, học sinh cẩn có 5 -10 phút 

giải lao là vì sau khi hoạt động tích cực một thời gian dài, hưng tính của 

tế bào thần kinh giảm xuống, dẫn đến khả năng tiếp thu bài giảm. Cẩn 

phải nghỉ ngơi đê khôi phục lại hưng tính của tế bào thần kinh. 

Mục II: Điện thẻ nghi 

Cừu 2. - Bên trong tế bào, ion K* có nổng độ cao hơn và Na* có nồng độ 

thấp hơn so với bên ngoài màng tế bào 

- K+ khuếch tán qua màng tế bào (từ trong tế bào ra ngoài) là do cổng 

K* mở (màng tế bào có tính thấm cao đối với K+) và do nồng dộ K* bên 

trong tế bào cao hơn bên ngoài tế bào. 

- Mặt ngoài màng tế bào tích điện dương là do: K+ khi đi qua màng ra 

ngoài mang theo điện tích dương ra theo, dẫn đến phía mặt trong màng 

trở nên âm. K* đi ra bị lực hút trái dấu ờ phía mặt trong màng giữ lại nên 

không đi xa mà nằm lại sát ngay phía mặt ngoài màng làm cho mặt 

ngoài màng tích diện dương so với mặt trong màng tích điện âni. 

Cảu hỏi và bài tập cuối bài 

Cáu 1: Hưng tính là khá năng nhận và trả lời kích thích của tê bào. Hưng 

tính của tế bào thần kinh cao hơn của cơ vì ngưỡng kích thích của tế bào 

thán kinh thấp hơn tế bào cơ, do đó chi cần một kích thích nhò cũng có 

thể làm cho tế bào thần kinh hưng tính, trong khi dó ở tế bào cơ thì 

cường độ kích thích phải lớn hơn. 

Câu 2: Hưng phấn là sự biến dổi lí, hoá, sinh, diễn ra trong tô bào khi bị 

kích thích. Ví dụ, tế bào cơ hưng phấn thì co ngắn lại, khi tuyến mổ hôi 

bị kích thích gây hiện tượng bài tiết mồ hôi. 

CâuNhững biểu hiộn lí, hoá, sinh diẻn ra khi tế bào đang hưng phấn như: 

xuất hiện diện thế hoạt động, tảng sinh nhiệt, tãng tiêu thụ ôxi... 

132 



Còn 4: Diện thô nghi l:'\ sự chcnh lệch vồ diện thế giữa 2 bên màng tê bào 

khi tế bào nghi ngơi, phía ngoài màng tích điện (+) so với phía trong 

màng tích diện (-). 

Ion K' dóng vai trò quan trọng trong co chế hình thành diện thê nghi là 

do có sự phân bô ion ờ 2 bên màng tê bào và sự di chuyến của ion qua 

màng tê bào và do tính thấm có chọn lọc của màng đôi với ion kali, 

cổng kali mở đế cho kali di từ trong ra ngoài tê bào và tập trung ngay sát 

phía mặt ngoài màng tế bào, làm cho mặt ngoài màng tế bào tích diện 

dương so vói mặt trong tích diện ám. 

Côn 5: Khi tế bào chết thì điện thế nghi bằng ơ vì màng tế bào mất tính 

thâm chọn lọc đối với các ion và do vậy các ion nhó có thế tự do di qua 

màng, làm mất sự chênh lệch vể nồng dộ ion ớ hai bèn màng tê bào. 

Bài 29 

ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ sự LAN TRUYỀN 

ĐIỆN THÊ HOẠT ĐỘNG TRÊN SỢI THAN KINH 

A.TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Điện thế hoạt động là sự biến đổi nhanh điện thê ở màng tế bào từ phãn cực 

sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực. 

- Cơ chế hình thành điện thế hoạt dộng: 

+ Giai đoạn mất phân cực: Kích thích làm thay đổi tính thấm màng —> Na*' 

vào trong trung hoà điện âm dẫn đến mất phâ cực. 

+ Giai đoạn đảo cực: Na+ tiếp tục vào gây thừa điện tích dương phía trong 

màng gây đảo cực. 

+ Giai doạn tái phân cực: K* đi từ trong ra ngoài màng do đó ngoài màng 

tích điện dương dẫn tới tái phân cực. 

- Sự lan truyén kích thích trên sợi thần kinh không có bao miêlin: Sợi thán 

kinh trần không được bao bọc miêlin. Cách lan truyền liên tục từ vùng này 

sang vùng khác ké bên. 

- Sự lan truyền kích thích trên sợi thán kinh có miêlin: Sợi thán kinh có 

màng miêlin bao bọc không liên tục tạo thành các eo Ranvie. Cách lan 

truyền theo kiêu nháy cóc từ eo Ranvic này sang eo Ranvie khác. Lan truyền 

nhanh htm sợi không có bao miêlin. 
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B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tạp tự giái 

1. Nguyên nhàn và điều kiện xuất hiện điện thế hoạt động? 

2. Tính chất chung của điện thế hoạt động? 

3. Các yếu tố thành phần của điện thế hoạt động và mối liên quan của nổ với 

các quy luật dẫn truyền xung động trên dây thần kinh? 

2. Các câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1: Điện thế hoạt động là 

A. Hiệu điện thế giữa trong và ngoài màng nơron khi khổng bị kích 

thích. 

B. Hiệu điện thế giữa trong và ngoài màng nơron khi bị kích thích, 

c. Sự thay đổi tính thấm của màng. 

D. Sự lan truyền xung điện trên dây thẩn kinh. 

Cáu 2: Cơ chế xuất hiện thế điện hoạt động? 

A. Khi kích thích với cường độ đủ mạnh (đạt tới ngưỡng). 

B. Khi kích thích với cường độ trung bình, 

c. Khi kích thích với cường độ dưới ngưỡng. 

D. Khi kích thích với cường độ tắt dần. 

Câu 3: Khi nơron bị kích thích sẽ gây nên hiện tượng 

A. khử cực c. đảo cực 

B. tái phân cực D. Cả A, B và c đúng 

Câu 4: Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục không có bao miêlin như 

thế nào?? 

A. Xung thần kinh lan truyển dọc theo sợi trục. 

B. Nếu kích thích ở giữa sợi trục thì xung thần kinh truyén theo cả hai 

chiểu. 

c. Xung thần kinh thực hiện theo lối nhảy cóc. 

D. Cả A và B đúng. 

Cáu 5: Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miôlin? 

A. Xung thần kinh thực hiện theo lối nhảy cóc từ eo Ranvie này sang eo 

Ranvie khác. 

B. Xung thẩn kinh lan truyền dọc theo sợi trục. 
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c. Xung thần kinh truyén cả hai chiều. 

D. Xung thần kinh thực hiện theo lôi vừa nhảy cóc vừa truyền dọc theo 

sợi trục. 

Câu 6: Sự lan truyền xung thán kinh trên sợi trục có bao miêlin diẻn ra theo 

kiểu “nhay cóc" là do 

A. sự thay dối tính thấm của màng chí xày ra tại các eo Ranvie. 

B. đàm bảo cho cho sự tiết kiệm năng lượng. 

c. giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao băng bao miêỉin cách điện. 

D. tạo cho tốc độ lan truyền xung nhanh. 

Câu 7: Điện thế hoạt dộng là 

A. sự biên dổi điện thế nghi ớ màng tế bào từ phân cực sang mất phân 

cực, đảo cực và tái phân cực. 

B. sự biến đổi điện thế nghi ờ màng tế bào từ phân cực sang mất phán 

cực, đáo cực. 

c. sự biên đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đào cực, 

mất phân cực và tái phân cực. 

D. sự biến đổi điện thế nghi ở màng tế bào từ phán cực sang đảo cực, 

mất phân cực. 

Càu 8: Trong điện thế hoạt động xảy ra giai đoạn tái phân cực là do 

A. Na+ di vào ồ ạt làm mặt ngoài màng tế bào tích điện âm, còn mặt 

trong màng tích diện dương. 

B. K+ đi ra ồ ạt làm mặt ngoài màng tê bào tích điện dương, còn mặt 

trong màng tích điện âm. 

c. Na+ đi vào ổ ạt làm mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, còn mặt 

trong màng tích diên âm. 

D. K“ di vào ồ ạt làm mặt ngoài màng tế bào tích điện âm, còn mặt 

màng trong tích điện dương. 

Câu 9: Điếm khác biột của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao 

miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là 

A. dẫn truyền theo lối “nhảy cóc", chậm và ít tiêu tốn nâng lượng. 

B. dẫn truyền theo lối “nhảy cóc" chậm chạp và tiêu tốn nhiều năng lượng, 

c. dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và ít tiêu tôn nâng lượng. 

D. dẩn truyền theo lôi “nhảy cóc", nhanh và tiêu tốn nhiều năng lượng. 
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Câu 10: Hoạt động của bơm Na* - K+ trong lan truyén xung thần kinh như 

thế nào? 

A. Cổng Na* và cổng K* đểu mở ra đô K* và Na* ra. 

B. Cổng Na' và cổng K* đều mở ra đô K* và Na* vào. 

c. Cống Na* mở đê Na* ra còn cổng K* mờ để K* vào. 

D. Cổng Na* mở đế Na* vào còn cổng K* mớ đê’ K* ra. 

Câu 11: Vì sao trong điên thê hoạt động xảy ra giai đoạn mất phân cực? 

A. Do K* đi vào làm trung hòa điên tích âm trong màng tế bào. 

B. Do Na* đi vào làm trung hòa điện tích âm trong màng tế bào. 

c. Do K* đi ra làm trung hòa điện tích trong và ngoài màng tế bào. 

D. Do Na* đi ra làm trung hòa điện tích trong và ngoài màng tế bào. 

Câu 12: Vì sao trong diộn thế hoạt động xảy ra giai đoạn đào cực? 

A. Do K* di ra nhiều làm mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, mặt 

trong màng tích điện âm. 

B. Do K* di vào còn dư thừa làm mặt trong màng tế bào tích điện dương, 

mặt ngoài màng tích điện âm. 

c. Do Na* đi ra nhiều làm mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, mặt 

trong màng tích điện âm. 

D. Do Na* di vào còn dư thừa làm mặt trong màng tế bào tích điện 

dương, mặt ngoài màng tích diện âm. 

Câu 13: Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục không có bao miêlin diển 

ra như thế nào? 

A. Xung thẩn kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác do 

mất phân cực đến tái phân cực rồi đảo cực. 

B. Xung thán kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác do 

đảo cực đến mất phân cực rồi tái phân cực. 

c. Xung thần kinh lan truyén liên tục từ vùng này sang vùng khác do 

mất phân cực đến đáo cực rồi tái phân cực. 

D. Xung thân kinh lan truyển không liên tục từ vùng này sang vùng 

khác do mất phân cực đến dáo cực rồi tái phân cực. 

Cảu 14: Đặc diêm nào không phái là của sự lan truyền xung thán kinh trên 

sợi trục có bao miôlin? 

A. Dẫn truyền theo lôi “nhảy cóc" từ eo Ran vi c này sang co Ranvie khác. 

B. Sự thay dổi tính thám cùa màng chỉ xày ra tại các eo. 

c. Dẫn truyền nhanh. ít ticu tôn năng lượng. 
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I) Nêu kích thích tại (.liếm giữa sợi trục thì xung truycn chi theo mội 

hướng. 

Cáu 15: Đục diêm nào khóng phai là cứa sự lan truyền xung thân kinh trẽn 

sợi trục không có hao miẽlin ’ 

A. Xung thần kinh lan truyền licn tục từ vùng này sang vùng khác 

B. Xung thắn kinh lan truyền lừ nơi có diện tích đương đen nơi có diện 

tích âm. 

c. Xung than kinh lan truyền ngược lại từ phía ngoài màng. 

D. Xung thán kinh không chạy trên sợi trục mà chi kích thích màng làm 

thay dổi tính thấm. 

3. (lợi ý trá lời các câu hói sách giáo khoa 

Mục I: Điện thủ hoạt dọng 

Cáu /. - Ở giai đoạn mất phán cực và dáo cực. Na* di qua màng te bào. Na* 

di vào là do cổng Na* mớ và do chcnh lệch ve nồng dộ Na* ờ 2 bêu 

màng tế bào (nồng độ Na* bên ngoài cao hơn bên trong tê bào). Do ion 

Na tích điện dương di vào làm trung hòa diện tích âm ớ mặt trong tô' bao 

(ứng với giai đoạn mất phân cực). Ion Na di vào không những làm trung 

hòa diện tích âm ở mật trong tế bào, mà ion Na còn vào dư thừa, làm 

cho mặt trong của màng tế bào trở nên dương so với mặt ngoài âm (ứng 

với giai đoạn dáo cực). 

- Ở giai đoạn tái phân cực, K* di qua màng tế bào ra ngoài (do tính thám 

cùa màng dôi với K‘ tăng, cổng ion K mớ rộng). Do K* di ra mang theo 

diện tích dương nên làm cho mật trong của màng tê bào lại trớ nên âm 

so với mặt ngoài (ứng với giai doạn tái phân cực). 

Mục II: Điện thê hoạt dộng lán truyền trên soi thản kinh ■ 

Càu 2. - Điện thế hoạt dộng lan truyền trên sợi thần kinh có màng miêlin 

theo cách nháy cóc là do màng miêlin có tính chất cách diện nên không 

thê khử cực và dáo cực ớ vùng có bao miclin được 

- Một sô chất có tác dụng ngàn không cho cổng Na* mở ra là do các 

chất này không gáy khử cực và dao cực nên xung thần kinh không the 

lan truyền di dược. 
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Càu hoi và bài tạp cuối bài 

Càn /. Điện thế hoạt động là sự biến đổi nhanh điên thế ở màng tế bào từ 

phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực. 

Cân 2: Ở giai đoạn mất phân cực và dảo cực, Na+ đi qua màng tế bào. Na* đi 

vào là do cổng Na* mở và do chênh lệch về nồng độ Na+ ở 2 bên màng 

tế bào (nồng độ Na+ bên ngoài cao hơn bên trong tế bào). Do ion Na tích 

điện dương đi vào làm trung hòa điện tích âm ở mặt trong tê bào (ứng 

với giai đoạn mất phân cực). Ion Na di vào không những làm trung hòa 

diện tích âm ở mật trong tế bào, mà ion Na còn vào dư thừa, làm cho 

mặt trong của màng tê bào trờ nên dương so với mặt ngoài âm (ứng với 

giai đoạn đảo cực). 

Cân 3: Có thè trả lời theo báng sau 

Loại sợi 

thần kinh 
Đặc diêm cấu tạo Cách lan truyển 

"Ưu nhược 

điếm 

Sợi không 

có miêlin 

Sợi thđn kinh trần không 

được bao bọc miêlin 

Liên tục từ vùng 

này sang vùng 

khác kề bên 

Chậm hơn sợi 

bao mielin 

Sợi có 

miêlin 

Sợi thần kinh có màng 

miêlin bao bọc không liên 

tục tạo thành các eo 

Ranvie 

Nhảy cóc từ eo 

Ranvie này sang 

eo Ranvie khác 

Lan truyền 

nhanh hơn sợi 

không có bao 

mielin 

Bài 30 

LAN TRUYỀN ĐIỆN THÊ HOAT ĐỘNG QUA XINÁP 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thán kinh kế 

tiếp, giữa tế bào thần kinh với tê bào cơ, giữa tê bào thần kinh với tế bào 

tuyến. 

Cấu tạo xináp gồm : Màng trước, màng sau : có thụ quan tiếp nhận 

chất trung gian hoá học, khe xináp, chuỳ xináp (có túi chứa chất trung gian 

hoá học) 

Ọuá trình lan truyền cùa diện thê hoạt dộng qua xináp theo 3 bước sau: 
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+ Xung thần kinh lan truyền đòn chuỳ xináp sẽ làm kênh Ca” mờ đê Ca' 

vão chuỳ xin p. 

+ Ca” làm túi chứa chát trung gian hoá học vỡ ra, giai phóng chát trung 

gian ltoá học vào kho xináp 

+ Chát trung gian hoá học gán vào màng sau làm mất phán cực dần tới xuất 

hiện diện thê hoạt dộng lan truyền tiêp 

ơ màng sau chất trung gi 111 họá học bị en/im phân huý thành chất 

không hoạt dộng (Axêtincôlin = Axêtin + cólin). Hai chát này dược tái hấp 

thụ vào màng trước và tống hơp thành chát hoạt động (Axêtin + cỏlin = 

Axêtineòlin) 

B. PHẢN DẠNG BAI TẬP 

1. Các bài tạp tựgiài 

1. Xináp là gì? Có máy loại xináp? 

2. Đặc điểm và cơ chế hoạt dộng cúa các loại xináp khác nhau? 

3. Cơ chế truyền xung qua xináp? Đặc điếm của truyền xung qua xináp - 

thần kinh - cơ và thần kinh - thần kinh? 

2. Các càu hòi trác nghiệm 

Càu 1: Diện thê hoạt động lan truyền theo xináp từ màng trước xináp về 

màng sau xináp do: 

A Cúc xinápcó túi chứa axổtilcôlin. 

B. Màng trước xináp không có thụ thế. 

c. Màng sau không có túi chứa axêtilcôlin. 

D. Cúc xináp không có túi chứa axêtiicôlin. 

Càu 2: Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học năm ờ bộ phận nào của 

xináp? 

A. Màng trước xináp c. Chùy xináp 

B. Khe xináp D. Màng sau xináp 

Cáu 3: Quá trình truyền tin qua xináp điển ra theo trật tự 

A. Khe xináp •* Màng trước xináp -* Chùy xináp -*■ Màng sau xináp. 

B. Màng trước xináp -* Chùy xináp -*■ Khc xináp -* Màng sau xináp. 

c. Màng trước xináp Khe xináp -*• Chùy xináp -*■ Màng sau xináp. 

D. Chùy xináp -*■ Màng trước xináp -*■ Khe xináp -*• Màng sau xináp. 
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Cáu 4: Chất trung gian hoá học nằm ở bộ phận nào cuâ xináp? 

A. Mùng trước xináp c. Chùy xináp 

B. Klcxináp D. Màng sau xináp 

Câu 5: Chất trung gian hoá học phổ biến nhất ờ động vật có vú là 

A. axctincolin và dỏpamin. 

B. axetincolin và sêrôtônin. 

c. sêrôtônin và norađrenalin. 

D. axetincolin và norađrcnalin. 

Câu 6: Xináp là 

A. diện tiếp xúc giữa các tế bào ở cạnh nhau. 

B. diện tiếp xúc chỉ giữa tế bào thần kinh với tê bào tuyến. 

C. diộn tiếp xúc chi giữa tế bào thẩn kinh với tê bào cơ. 

D. diện tiếp xúc giữa các tế bào thần kinh với nhau hay với các tế bào 

khác (tế bào cơ, tế bào tuyến...) 

Câu 7: Đạc diêm nào không có trong quá trình truyền tin qua khc xínáp? 

A. Các chất trung gian hoá học gắn vào thụ thổ màng sau làm xuất hiện 

xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp. 

B. Các chất trung gian hoá học trong các bóng được Ca2* gắn vào màng 

trước vỡ ra và qua khe xináp đến màng sau. 

c. Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước. 

D. Xung thán kinh lan truyền đến làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp. 

Câu 8: Nguyên nhân làm cho sự chuyển giao xung thán kinh chi đi theo một 

chiều? 

A. Chỉ ở cúc xináp mới có các bọng chứa các chất trung gian hoá học. 

B. Chi màng sau xináp mới có các thụ quan tiếp nhận các chát này. 

c. Vì sự có mặt của các cúc xináp. 

D. Cà A và B đúng. 

Câu 9: Điểu nào không dúng với axetincolin sau khi hàm xuất hiện xung 

thần kinh? 

A. Axetincolin được tái chế phân bố tự do trong chùy xináp 

B. Axetincohn bị axetincolinesteraza phản giái thành axetat và côlin 

c. Axetat và còlin trớ lại màng trước và vào chùy xináp đẻ tái tổng hợp 

thành axctincolm 

D. Axetincolin tái chế dược chứa trong các bóng xináp 
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Câu 10: Trong I cung phàn xạ, xung thán kinh chí dẫn truyén theo một 

ehiổu từ cơ quan thụ cám đến cư quan đáp ứng là vì 

A. Sự chuycn giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hoá 

học chi theo một chiều 

B. Các thụ thế ở màng sau xináp chi tiếp nhận chất trung gian hoá học 

theo một chiều 

c. Khe xináp ngăn cán sự truyền tin ngược chiều 

D. Chát trung gian hoá học hị phân giúi sau khi đến màng sau 

3. (ỉựi ý trả lời các cáu hói sách giáo khoa 

Mục III: Quá trình lan truyền cùa điẹn thè hoạt đóng qua xináp 

- Điên thế hoạt động lan truyền qua xináp theo 3 bước sau: 

+ Xung thần kinh lan truyền đến chuỳ xináp sẽ làm kênh Ca+t mớ dê 

Ca” vàochuỳ Xináp. 

+ Ca” làm túi chứa chất trung gian hoá học vỡ ra, giái phóng chất 

trung gian hoá học vào khe xináp. 

+• Chất trung gian hoá học gắn vào màng sau làm mất phàn cực dần tới 

xuất hiện điện thê hoạt dộng lan truyền tiếp. 

Ớ màng sau chất trung gian hoá học bị enzim phân huỷ thành chất 

không hoạt dộng (Axêtincốiin = Axêtin + cỏlin). Hai chất này được tái 

hấp thụ vào màng trước và tổng hợp thành chất hoạt động (Axêtin + 

Côlin = Axètịncôlin). 

- Tốc độ lan truyền của điện thè hoạt động qua xináp chậm hem so với 

trên sựi thần kinh là do lan truyền qua xináp trải qua nhiổu giai đoạn và 

sự lan truyền nhờ quá trình khuếch tán chất trung gian hoá học qua một 

dịch lóng, trong khi đó lan truyền trên sợi thần kinh gần giông kicu lan 

truyền điện trên dây dẫn. 

- Điện thê hoạt dộng lan ttuyền qua xináp chi theo một chiéư, từ màng 

trước sang màng sau mà không theo chiều ngược lại vì phía màng sau 

không có chất trung gian hoá học đê đi về phía màng trước và ớ màng 

trước không có thụ thế đê tiếp nhận chất trung gian hoá học. 

Câu hỏi và bài tập cuối bài 

Câu l: Học siph có thể tham khảo hình 30.2 trong sách giáo khoa dế vẽ 

Ciu 2: Chất trung gian hoá học đi qua khe xináp làm thay đổi tính thâm ớ 

màng sau xináp và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền di tiếp. 
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Enzim có ở màng sau xináp thủy phân thành axetat và côlin. Hai chất 

này quay trở lại chùy xináp và được tái tổng hợp lại thành axetilcolin 

chứa trong các túi. 

Câu 3: Điện thế hoạt động không lan truyển thẳng từ màng trước sang màng 

sau là vì khe xináp rộng, điên thế của dòng điện ở màng trước quá nhò 

không đủ đê đi qua khe xináp. 

flòi 31 

TẬP TÍNH CÙA ĐỘNG VẬT 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Tập tính là chuồi những phản ứng của động vật trà lời lại những kích thích 

của môi trường. Nhờ đó động vật thích nghi với mói trường sống và tổn tại. 

- Tập tính bám sinh là tập tính được di truyền từ bô mẹ, đặc trưng cho loài. 

Bán năng là một tập hợp các phản xạ không điều kiện dược phối hợp nhau 

theo một trình tự nhất định dể hoàn thiện một còng việc xác định. 

- Tập tính học được: hình thành nhờ quá trình học tập và rút kinh nghiệm. 

- Cơ sở thần kinh của tập tính là các phản xạ không điều kiện và phản xạ có 

điêu kiện. 

- Những kích thích (biến đổi của môi trường) làm xuất hiện tập tính ở dộng 

vật gọi là kích thích dấu hiệu. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

l.Các bài tập tự giái 

1. Tập tính là gì? Tập tính có những loại nào? 

2. Phân biệt tập tính bấm sinh và tập tính học được. Ví dụ? 

3. Hãy nêu cơ sờ thần kinh của tập tính. Ý nghĩa của tập tính đối với đời 

sống dộng vật? 

2. Các câu hói trác nghiệm 

Câu 1: Tập tính động vật là 

A. một chuỗi phản xạ. 

B. chuỗi những phản ứng mà cơ thê trả lời lại kích thích đế đàm báo sự 

tổn tại của cá thể và loài. 
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('. chuồi phán ứng trá lời lại kích thích bôn ngoài. 

D. các thói quen cùa động vật. 

Cáu 2: Các loại tập tính của động vạt? 

A. Tập tính bấm sinh. c. Tập tính thứ sinh. 

B. Tập lính hỗn hợp. D. Cá A, B và c đúng. 

Câu 3: Tập tính bẩm sinh là gì? 

A. Tập tính mang bán năng dược di truyền từ bố, mẹ. 

B. Tập tính không qua học hỏi, rèn luyện. 

C’ l ập tính không thay dổi và không chịu ánh hướng của diếu kiện và 

hoàn cánh sống. 

D Cá A, B và c đúng 

Câu 4: Tập tính thứ sinh là 

A. tập tính dược hình thành trong quá trình sống. 

B. tập tính do học tập hoặc do bàn giao giữa các cá thê cùng loài, 

c. tập tính mang bán năng được di truyền từ bô, mẹ. 

D. Cá A và B đúng. 

Câu 5: Những tập tính thứ sinh ờ động vật: 

A. Tập tính kiếm ăn, săn mồi, tránh xa mối nguy hiếm. 

B. Tập tính sinh sàn: khoe mẽ, tó tình, xây tố ấp trứng, chăm sóc con 

non. 

c. Tập tính di cư. 

D. lạp tính báo vệ vùng lãnh thổ. 

Cáu 6: Tập tính rình mồi cua dộng vật ăn thịt dược hình thành do 

A. hình anh, mùi, âm thanh phát ra từ con mồi. 

B. tập tính lẩn trôìi, bó chạy của con mồi. 

c. tập tính tự vệ của con mồi. 

D. do đói. 

Câu 7: Tập tính học tập ớ người và động vật có hệ than kinh phát triển dược 

hình thành rất nhiều là do 

A. có nhicu thời gian dế học tập. 

B. sống trong môi trường phức tạp. 

c. sô tê bào thán kinh rất nhiều và tuổi thọ thường cao. 

D. dề hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron. 

Càu 8: Đặc diêm nào không phái là của tập tính bẩm sinh? 

A. Do kiêu gen quy định. 
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B. Rất bển vững và không thay dổi. 

c. Là tập hợp các phán xạ không diều kiện diẻn ra theo một trình tự nhất dinh. 

D. Có thay dổi linh hoạt trong dời sống cá thế. 

Câu 9: Sự hình thành tập tính học tập là 

A. sự tạo lập một chuỗi các phản xạ có diều kiện, trong đó hình thành 

các mối liên hệ mới giữa các nơron bển vững. 

B. sự tạo lộp một chuỗi các phản xạ có điéu kiện, trong dó hình thành 

các mòi liên hộ mới giữa các nơron nôn có thê thay dổi. 

c. sự tạo lập chuôi các phan xạ có diểu kiộn và không diều kiện, trong dó 

hình thành các mối liên hệ mới giữa các nơron nên có thê’ thay đổi. 

D. sự tạo lập một chuỗi các phản xạ có điểu kiện, trong dó hình thành 

các mối liên hộ mới giữa các nơron và được di truyền. 

Càu 10: Điều nào không phải đối với phân loại tập tính động vật? 

A. Tập tính bẩm sinh 

B. Tập tính học dược 

c. Tập tính hỗn hợp (bao gồm tập tính bẩm sinh và học được) 

D. Tập tính nhất thời 

Càu 11: Tập tính học được ở động vật không xương sống rất ít được hình 

thành là do 

A. sô' tế bào thần kinh không nhiểu và tuổi thọ thường ngắn. 

B. sống trong môi trường đơn giản, 

c. không có thòi gian dế học tập. 

D. khó hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron. 

Câu 12: Tập tính học được là 

A. loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá the, tthòng 

qua học tập và rút kinh nghiệm. 

B. loại tập tính được hình thành trong quá trình phát triển của loài, Ithòng 

qua học tập và rút kinh nghiệm. 

c. loại tập tính được hình thành trong quá trình sổng của cá thể, 'thông 

qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền. 

D. loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thô, thông 

qua học tập và rút kinh nghiệm, mang tính đặc trưng cho loài. 

Câu 13: Mối liên hộ giữa kích thích và sự xuất hiện tập tính như thê nàto? 

A. Mọi kích thích đều làm xuất hiện tập tính 

B. Không phải bất kì kích thích nào cũng làm xuất hiện tập tính 
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c. Kích thích càng mạnh càng dỗ làm xuất hiện tập tính 

D. Kích thích càng lặp lại càng dé làm xuất hiện tập tính 

Cáu 14: Tập tính dộng vật là 

A. một sỏ phán ứng trá lời các kích thích của mỏi trường (hên trong 

hoặc bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà dộng vật thích nghi với mòi trường 

sống, tổn tại và phát triên. 

13. chuồi những phán ứng trá lời các kích thích của môi trường bên ngoài cơ 

thê nhờ dó mà dộng vật thích nghi với mõi trường sống, tốn tại và phát 

tricn. 

C'. những phàn ứng tra lời các kích thích của môi trường (bcn trong hoặc 

bên ngoài cơ thỏ) nhờ dó mà dộng vật thích nghi với môi trường sống, 

tốn tại và phát triển. 

D. chuỗi những phản ứng trà lời các kích thích của mỏi trường (bên 

trong hoặc bcn ngoài cơ thê) nhờ dó mà dộng vật thích nghi vói môi 

trường sông, tồn tại và phát triển. 

Câu 15: Tập tính bám sinh là 

A. Những hoạt dộng phức tạp của dộng vật, sinh ra đã có, được di 

truyền từ bô, mẹ, đặc trưng cho loài. 

13. Một sô ít hoạt động của dộng vật, sinh ra đã có, được di truyền từ bô, 

mẹ, dặc trưng cho loài. 

c. Những hoạt dộng dơn giản của dộng vật, sinh ra dã có, được di 

truyền từ bô, mẹ, đặc trưng cho loài. 

D. Những hoạt dộng cơ bán của dộng vật, sinh ra dã có, dược di truyền 

từ bô, mẹ, dặc trưng cho loài. 

Càu 16: Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi 

A. Sô' lượng các xináp trong cung phàn xạ tăng lên 

B. Kích thích của mòi trường kco dài 

c. Kích thích của môi trường lập lại nhiều lần 

D. Kích thích của mỏi trường mạnh mẽ 

Càu 17: Các loại tập tính có ớ các động vật có trình dộ tố chức khác nhau 

như thế nào? 

A. Hầu hết các tẠp tính ớ dộng vật có trình dộ tổ chức thấp là tập tính 

bám sinh. Động vật bậc cao có tập tính chủ yếu là hỗn hợp. 

B. Các tập tính ở động vật có trình độ tổ chức thấp là tập tính hỗn hợp. 

Động vật bậc cao có nhiều tập tính học dược. 
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c. Hầu hết các tập tính ở động vật có trình độ tổ chức thấp là tẠp tính 

bám sinh. Động vật bậc cao có nhiêu tập tính học được. 

D. Hầu hết các tập tính ờ động vật có trình độ tổ chức thàp là tẠp tính 

học được. Động vật bậc cao có nhiều tập tính bám sinh. 

Càu 18: Những tạp tính nào là tập tính bẩm sinh 

A. Ngườĩ thấy dèn đó thì dừng lại, chuột nghe thấy tiếng mèo thì bó 

chạy 

B. Khỉ dùng gậy hái quả, chim hót đánh dấu lãnh thổ 

c. Êch nhái đẻ trứng ỡ nước, nhện chăng lưới 

D. Cả A, B và c đểu đúng 

Câu 19: Tập tính sinh sản ở đông vật thuộc loại tập tính nào? 

A. Sô ít là tập tính bẩrri sinh B. Toàn là tập tính học tập 

c. Phần lớn là tập tính học tập D. Phần lớn là tập tính bẩm sinh 

Càu 20: ứng dụng tập tính nào cùa động vật đòi hỏi công sức nhiểu nhất cùa 

con người? 

A. Phát huy những tập tính bẩm sinh. 

B. Phát triển những tập tính học tập. 

c. Thay dổi những tập tính bâm sinh. 

D. Thay đổi tập tính học tâp. 

3. Gợỉ ý trả lời các câu hỏi sách giáo khoa 

Mục I: Khái niệm tập tính 

V - Tập tính làm tổ, bắt sâu bướm bỏ vào tổ và đẻ trứng vào tổ sau đó bịt tổ 

lại... của tò vò là tập tính bẩm sinh, không cần học tập, sinh ra là có, 

đặc trưng cho loài. Đùy là tập tính phức tạp còn gọi là bản năng. 

- Tập tính làm tổ của chim là tập tính vừa có cả nguồn gốc bẩm sinh vừa 

là tập tính học dược. Nếu chim được nuôi riêng từ khi mới đẻ, khi lớn 

lên, vào thời kì sinh sàn vẫn bay đi tha rác vể làm tổ, nhưng không làm 

thành tổ được, muốn làm tổ dược thì con chim đó phái nhìn thấy các con 

chim khác làm tổ đê học cách làm tổ. 

Mục II: Cơ sở thần kinh cùa tập tính 

V - Ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và chuỗi hạch, cấu trúc 

hệ thán kinh đơn giản, số lượng tế bào thần kinh ít, nên khá năng học 

tập rất thấp, việc học tập và rút kinh nghiệm rất khó khàn, thêm vào dó. 
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tuổi thọ của chúng thường ngắn, không có nhiều thời gian cho viộc học 

tạp đò tăng cường và củng cô các kích thích, do đó các tập tính của 

chúng hầu hết là tập tính bẩm sinh. 

- Động vật có hệ thần kinh phát triển rất thuận lợi cho việc học tập và rút kinh 

nghiệm. Tập tính ngày càng hoàn thiện do phán học tập dược bổ sung ngày 

càng nhiều và càng chiếm ưu thế so với phần bẩm sinh. Ngoài ra, dộng vật 

có hệ thần kinh phát triển thường có tuổi thọ dài, đặc biệt là giai doạn sinh 

trường và phát triển kéo dài cho phép động vật thành lập các phản xạ có điều 

kiệu, hoàn thiện các tập tính phức tạp thích ứng với điểu kiện sống. 

Mục III: Kích thích dáu hiệu 

V - Chúng ta có thè sử dụng các mỏ hình con cá bằng nhựa hoặc gỗ có bụng 

sơn màu đó và các màu khác nhau thì sẽ thấy cá ngạnh gai đực ít khi tân 

cóng cá bụng sơn các màu khác với màu đó, nhưng nó tấn công rất 

nhiều lẩn cá gỗ có bụng sơn màu đó 

Càu hoi và hài táp cuối bài 

Cứu 1: - Ví dụ vé tập tính bẩm sinh: ếch đực kêu vào mùa sinh sản, nhện 

giăng tơ 

- Ví dụ về tập tính học được: Gà con nấp bụng mẹ khi có diều hâu, chuột 

nghe thấy tiếng mèo thì bỏ chạy... 

Cứu 2: Học sinh có thể trả lời câu hỏi này theo bảng sau 

Loại 

tập 

tinh 

Khái niệm Cơ sỏ thần kinh Tinh < lìất Ví dụ 

Tập 

tính 

bám 

sinh 

Là những hoạt động cơ 

bán sinh ra dã có 

Phán xạ không 

điểu kiện 

Bẩm sinh 

di truyền, 

đặc trưng 

cho loài do 

gen quy 

ị dịnh 

Nhện 

giăng 

tơ 

! Tập 

; tính 

1 học 

dược Ị 

Là tập tính được hình 

thành trong quá trình 

sóng thông qua học tập 

và rút kinh nghiệm 

Phàn xạ có diều 

kiện 

Không bổn 

vững, dế 

thay đối 

Sự tự 

vẻ 
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Côn Do chim họa mi đực học liếng hót của các con đực khác trong ilàn 

nên giọng hót của nó khác với con nuôi cách li từ khi mới sinh ra. 

Câu 4: Mùi xạ hương trên cơ thê con chổn đực là sự kích thích con cái vào 

mùa sinh sàn, độ dài ánh sáng trong ngày là dấu hiệu dc gấu ngủ vào 

mùa đông... 

Bài 32 

TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT 

(tiếp tlieo) 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Các hình thức học tập chú yếu làm biến dổi tâp tính của dộng vật là quen 

nhòm, in vết, điều kiện hoá, học ngầm và học khôn. 

+ Quen nhờn là hình thức học tập đơn giản nhất. Động vật phớt lờ,, không 

trả lời những kích thích lặp lại nhiễu lăn nêu những kích thích đó không 

kèm theo sự nguy hiểm nào. 

+ In vết là hình thức học tập mà con vật mới sinh bám theo vật thê chuyến 

động mà nó nhìn thấy đầu tiên và giám dần qua những ngày sau. 

+ Điéu kiện hoá dáp ứng là hình thành môi liên kết mới trong thần kinh 

trung ương dưới tác dộng của các kích thích dồng thời 

+ Điều kiện hoá hành động là sự liên kết 1 hành vi của dộng vật với 1 

phẩn thướng và phạt sau đó động vật chủ động lặp lại. 

+ Hbc ngíìm là học không có ý thức, không biết rõ là mình đã học được, 

sau này khi cần thì kiến thức đó dược tái hiện giúp động vật giãi quyết 

những tình huống tương tự. 

+ Học khôn là phôi hợp kinh nghiệm cũ đê’ tìm cách giải quyết tình huống 

mới. 

- Một số dạng tập tính phổ biến ở động vật là tập tính kiếm ăn, bào vệ lãnh 

thổ, sinh sản, di cư, xã hội. 

- Úng dụng những hiếu biết vé tập tính cùa dộng vật vào dời sống, sàn xuất 

như dạy chim, thú làm xiếc, dạy chó nghiệp vụ, làm bù nhìn đuổi chim. 
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B. PHẢN DẠNG BAI TẬP 

1. Các bài tạp tự giái 

1. Quen nhờn là gì? Cho ví dụ? 

2. In vết là gì? Ví dụ? 

3. Hãy cho một số ví dụ vể ứng dụng hiếu bict tập tính học tập của động vật 

vào dời sống. Nêu cơ sở của những ứng dụng đó. 

2. Các cáu hoi trác nghiệm 

Câu 1: In vết là 

A. hình thức học tạp mà con vật sau khi sinh ra một thời gian bám theo 

vật thê chuycn động mà nó nhìn thấy đầu tiên và giám dần qua những 

ngày sau. 

B. hình thức học tập mà con vật mới sinh bám theo vật thê chuyến dộng 

mà nó nhìn thây đầu ticn và giám dần qua những ngày sau. 

c. hình thức học tập mà con vạt sau khi sinh ra một thời gian bám theo vật thê 

chuyên động mà I1Ó nhìn thấy nhiều lần và giám dần qua những ngày sau. 

D. hình thức học tập mà con vật sau khi sinh ra một thời gian bám theo 

vật thê chuyên dộng mà nó nhìn thây đấu tiên và tăng dần qua những 

Càu 2: Điểu kiện hoá dáp ứng là 

A. hình thành mòi licn kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác 

dộng của các kích thích đổng thời. 

B. hình thành mối liôn kết mới trong thán kinh trung ương dưới tác động 

cùa các kích thích liên tiếp nhau. 

C. hình thành môi liên kết mới trong thán kinh trung ương dưới tác động 

cùa các kích thích trước và sau. 

D. hình thành mõi liôn kết mới trong thán kinh trung ương dưới tác 

dộng cùa các kích thích rời rạc. 

Cáu 3: Học ngẩm là 

A. học không có ý thức, không biết rõ là mình đã học được, sau này khi 

cần thì kicn thức dó được tái hiện giúp dộng vật giải quyết những tình 

huống tương tự. 

B học có ý thức sau này khi cần thì kiến thức dó dược tái hiện giúp 

dộng vật giải quyết những tình huống tương tự. 
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c. học không có ý thức sau này khi cần thì kiến thức đó được rú kinh 

nghiệm giúp động vật giải quyết những tình huống tương tự. 

D. học có ý thức sau đó dược tái hiện giúp động vật giải quyết nhứng 

tình huống tương tự một cách dễ dàng. 

Câu 4: Học khôn là 

A. phối hợp các kinh nghiệm cũ dể tìm cách giải quyết tình huống mới. 

B. biết phân tích các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết tình huống mới. 

c. biết rút ra các kinh nghiệm cũ đê tìm cách giải quyết tình huống mới. 

D. phối hợp các kinh nghiệm cũ đê tìm cách giải quyết tình huống gặp 

lại. 

Câu 5: Khi thả tiếp một hòn đá vào cạnh con rùa thì thấy nó không rut dầu 

vào mai nữa. Đây là tập tính học tập loại 

A. học khôn. 

B. học ngầm, 

c. in vết. 

D. quen nhờn. 

Câu 6: Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra 

A. giữa các cá thể cùng loài 

B. giữa các cá thể khác loài 

c. giữa các cá thể cùng lứa trong loài 

D. A, B và c đúng 

Cáu 7: Về tập tính, con người khác hẳn vói động vật ở chỗ 

A. tập tính xã hội cao. 

B. điều chỉnh được tập tính bẩm sinh. 

C. có nhiểu tập tính hỗn hợp. 

D. phát triển tập tính học tập. 

Cảu 8: Tập tính phản ánh môi quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là 

A. tập tính sinh sản. 

B. tập tính di cư. 

c. tập tính xã hội. 

D. tập tính bảo vệ lãnh thổ. 

Câu 9: Tập tính kiếm ăn ờ động vật có tổ chức hệ thần kinh chưa phát triển 

thuộc loại tập tính nào? 

A. Sô' ít là tập tính bẩm sinh. 

B. Phần lớn là tập tính học tập. 
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c. Phím lớn là tập tính hâm sinh. 

D. Toàn là tập tính học tập. 

Câu 10: rập tính kiếm ăn ớ động vật có tổ chức hệ thần kinh phát triển 

thuộc loại tập tính nào? 

A. Sỏ ít là tập tính bám sinh. 

B. Phần lớn là tập tính học tập. 

c Phán lớn là tập tính bẩm sinh 

D. Toàn là tập tính học tập. 

Câu 11: Khi đánh kẻng, đàn cá nuôi tập trung về nơi thường cho ăn. Đây là 

dạng tập tính 

A. học ngầm. 

B. điểu kiên hoá đáp ứng. 

c học khôn. 

D. điều kiện hoá hành động. 

Câu 12: Khi gặp một bài toán khó mới, bạn giải được ra đáp án. Đây là 

dạng tập tính 

A. điều kiện hoá đáp ứng. 

B. học ngầm. 

c. điều kiện hoá hành động. 

D. học khôn. 

Càu 13: Hình thức học tập đơn giản nhất của động vật là 

A. in vết. 

B. quen nhờn, 

c. học ngầm. 

D. điểu kiện hoá hành động. 

Càu 14: Táp tính phán ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là 

A. tập tính xã hội 

B. tập tính bảo vệ lãnh thổ. 

c. tập tính sinh sản. 

D. tập tính di cư. 

Cảu 15: Tập tính phán ánh môi quan hệ khác loài là 

A. tập tính kiếm ăn. 

B. tập tính bảo vệ lãnh thổ. 

c. tập tính sinh sản. 

D. tập tính di cư. 
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3. Gợi ý trả lời các câu hói sách giáo khoa 

Mục IV: Một sô hình thức học tập ở động vật 

V - Chim àn côn trùng ăn thử nhiổu loại côn trùng, sau một sô lần ăn thử 

như vậy thì chúng nhận biết được những loài có thê ăn dược. Khi đói chim 

chủ động bay đi tìm bắt các loại côn trùng đó đê ăn. Đây là hình thức học 

tập điểu kiện hoá hành động. 

- Sau một sô làn ăn phải thức ăn khiến chuột bị đau bụng và nôn, sau này 

khi ngửi thấy mùi loại thức ăn đó chuột lảng tránh không ăn thức ăn đó nữa. 

Đây là hình thức học tập diều kiện hoá đáp ứng. 

- Chim chích ngừng kêu sau một thừi gian kêu ầm ĩ vì quen với sự có mặt 

của chim cú. Đây là hình thức học tập quen nhờn. 

Mục V: Một sò dạng tập tính phổ biến ử động vật 

V - Ví dụ về các dạng tập tính 

4- Tập tính kiếm ăn: Cho sói đi săn theo đàn 

+ Tập tính lãnh thổ: Hươu đực có tuyến nước mắt, tiết ra dịch dính trên lá 

cây đê khoanh vùng chiếm cứ con cái. Khi có con dực lạ đến I1Ó sẽ chiến dấu 

đế đánh đuổi ké lạ. 

+ Tập tính sinh sản: Cá rô phi đực ẩp trúmg và báo vệ con non 

+ Tâp tính di cư: Sếu đầu đỏ di cư theo mùa 

+ Tập tính xã hội: sư tử sống thành bầy dàn có thứ bậc 

Mục VI: ứng dụng những hiếu biết về tập tính cúa động vật vào đời 

sóng, sán xuất như 
- Dạy chim, thú làm xiếc 

- Chó săn mồi 

- Làm bù nhìn đuổi chim ở ruộng nương... 

- Gọi trâu về chuồng bằng tiếng kẻng 

Câu hỏi và bài tập cuối bài 

Câu ỉ: học sinh có thể sưu tấm tranh ảnh lừ các nguồn tài liệu như sách, 

báo, internet... theo các tiêu chuẩn khác nhau như: tập tính bám sinh hay 

học dược, tập tính kiếm ăn, tập tính bao vệ lãnh thổ.... 

Cũn 2: Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật là đô’ bào vệ nguồn thức ăn, nơi 

ở và sinh sản. Đảm bảo cho sự phân bô hợp lí đê tồn tại. 
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Côn 4: Nguyên nhân di cư của chim là do thời tiết thay dối, khan hiếm thức 

ãn Nguycn nhãn di CƯ cùa cá chủ yếu liên quan đến sinh san, chúng di 

CƯ dè tim hải dẻ tốt. 

Khi di cư, dộng vật sổng trên cạn dinh hướng nhừ vị trí cứa mạt trời, 

tràng sao, dịu hình, cá định hướng dựa vào thành phÀn hoá học cứa I1ƯỚC 

và hướng dòng nước cháy. 

Cũn 4: Đặc tính quan trọng nhát dế nhận biết con đẩu dàn dó là tính hung dữ 

(đáp án A dũng) 

Cán 5: ưu dicm của tập tính sông hầy dàn trong kiếm ân, tự vệ, báo vệ con 

non, xáy dựng nới ớ dó là: giúp các cá thế đặc biệt là các con non trong 

bấv đần dược báo vê tốt hơn khi gặp nguy hiểm, cùng chung sức kiêm 

an nôn hiệu quà săn mồi cao hơn, thuận lợi hơn trong quá trình xây 

dựng nơi ớ. 

Nhược diêm: Khi tập trung sò lượng cá thế trong bầy lớn, Ithiéu khi dan 

dến khan hiếm vổ thức ăn. 

Cán 6. Những con dầu dàn là những con khoe mạnh nhát, hung dữ nhát, vì 

vậ\ chúng dược ưu tiên về thức ăn và sinh sán sẽ tạo ra dược thế hệ con 

cháu khóe mạnh, thích nghi tót với mỏi trường sỏng dám bào cho sự tồn 

tại cùa loài. 
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(ỈIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐỂ KIỂM TRA cuối CHƯƠNG 

I. ĐỀ KIỂM TRA TựLUẬN 

Ho tèn hoc sinh:. 

Lớp:.11A. 

Đé chẵn: / \ 

Để lẻ: k_) 

Điếm ^33-^ 

BÀI KIỂM TRA VIẾT 

(Ihỉti t/ìtui Hun hài: 45 phún 

Câu 1: Trình bày vai trò của ứng động trong đời sống của thực vật. 

Câu 2: Hãy nêu nguyên nhân và ý nghĩa của ứríg động sinh trưởng ớ 

thực vật. 

Câu 3: Hãy nêu các thành phẩn của một cung phản xạ. 

Điêm 

Lớp:.11A. 

Đề chẵn: /-\ 

Để lé: V_) 

BÀI KIỂM TRA VIẾT 

(r-.7fùti ụùni Hun hài: 45 f>húlf 

Câu 1: Hướng động của thực vật là gì' 

động (hướng sáng, trọng lực,...)? 

Giải thích các hiện tượng hướng 

Câu 2: Hãy phân tích cấu tạo hệ thần kinh dạng chuỗi hạch. Khá nàng 

cảm ứng của dộng vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch như thê nào? 

Câu 3 : Hãy nêu cơ sở thần kinh của 

tập tính đôi với đời sống dộng vật? 

tập tính ở động vật. Vai trò của 
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Chương III 

SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIEN 

Nội ihm, 1» (lia (lutovg giói thiệu ve sình trường vù phát triển, kết (/Itti 

tống ỉiựp cùa (/Iià trình trao (lôi chất và năng lượng ờ cơ tliê .sinh vật. (róm 

các kiên thức vè: dọc diêm, cơ sà té hào học của (/ná trình sinh trường và 

phát tri en, những nhân tô (hên trong và hen ngoài) ảnh hưởng đèn sinh 

trưởng ( lia dộng vật và thực vật. Những ứng dụng kiến thức về sinh trưởng 

và phát triển vào thực tế nhằm tăng năng suất, cải thiện phẩm chất cây 

trổng, vật nuôi và (hăm sóc sức khoe' con người. 

A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRlỂN ở THỰC VẬT 

Bài 34 

SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng không thuận nghịch kích thước 

cơ thê (chiều dài, bể mặt, thè tích) do tăng sô lượng và kích thước tế bào. 

- Mô phân sinh là nhóm tê bào chưa phân hoá, duy trì suốt đời khả năng 

phân chia nguyên nhiểm. 

- Tẻ bào phân sinh là các tê bào của phôi có khá năng thực hiện nhiéu lần 

phím bào. 

- Sính trưởng sơ cấp làm cho cây kéo dài thân, rẻ do hoạt động của mỏ phân 

sinh đỉnh. 

- Sinh trướng thứ cấp làm cho cây lớn vể chiếu ngang, do hoạt động của mò 

phân sinh bẻn tạo ra. Quá trình này tạo ra gỗ lõi, gồ dác và libc thứ cấp. 

Hoạt động cùa tầng phát sinh vỏ tạo ra : vỏ cây (bao gồm: libe thứ cấp, tầng 

sinh bán. và bần). 

- Vòng năm là những vòng tròn, hình thành hàng năm trong cây thân gỗ, bao 

gồm: Vòng sáng (mạch ống rộng, vách mỏng),vòng tối (mạch hẹp, vách 

dày). 
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B. PHẢN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giái 

1. Mày nêu khái niệm sinh trường của thực vật. Sinh trướng của thực vật có 

đặc điểm gì? 

2. Phân biệt quá trình sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thức vật. 

ho ví dụ? 

*3. Vòng năm trên thân cây là gì? úhg dụng? 

2. Các cáu hỏi trác nghiệm 

Càu 1: Sinh trưởng ờ thực vật là 

A. quá trình tăng lên vể số lượng tế bào. 

B. quá trình tăng lên về khỏi lượng tế bào. 

c. quá trình tăng lên vé sô lượng, khỏi lượng và kích thước té bào làm 

cây lớn lên, tạo cơ quan sinh dưỡng rễ, thân lá. 

D. quá trình biến đổi về chất lượng, cấu trúc tế bào. 

Câu 2: Thế nào là phát triển ớ thực vật? 

A. Là quá trình biến dổi về chất lượng các cấu trúc và chức năng sinh 

hoá của tế bào làm cây ra hoa, kết quá, tạo hạt. 

B. Là quá trình tăng lên về sô lượng tế bào. 

C. Là quá trình tàng lên vể khôi lượng tê bào. 

D. Là quá trình cây phân chia lớn lên. 

Câu 3: Thế nào là sinh trưởng sơ cấp? 

A. Là hình thức sinh trưởng cùa mô biêu bì. 

B. Là hình thức sinh trường của mô phân sinh làm cho cây lớn và cao 

lên. 

c. Là hình thức sinh trưởng ờ cậy hai lá mầm. 

D. Cá A và B đúng. 

Càu 4: Tại sao sinh trưởng thứ cấp làm cây to và lớn lên? 

A. Do sự phản chia tế bào ở táng sinh vó 

B. Do sự phAn chia tế bào ở tầng sinh trụ. 

c. Do sự phân chia tế bào ở tổng sinh vò và táng sinh trụ. 

D. Do sự phân chia tê bào ờ mô phán sinh. 

Câu 5: Hình thức sinh trướng ở cây một lá mầm? 

A. Sinh trướng sơ cấp. 
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B. Sinh trướng thú cáp. 

Sinh trướng sơ cáp và thứ cáp. 

D. Sinh trướng sơ câp ó cày dã trướng thành. 

Cáu 6: llìnli thức sinh trướng ớ cày hai lá mầm? 

A. Sinh trương sơ cấp. 

B. Sinh trường thứ cáp. 

(.'. Sinh trưởng so cáp ớ phan thán non và sinh trưởng thứ Cấp ớ phần cây 

trướng thành. 

D. Sinh trướng sơ cáp ơ cày trướng thành và sinh trướng thứ cấp ớ phần 

thán non. 

Câu 7: Đặc điếm nào khong có ó sinh trướng sơ cấp? 

A. Làm tăng kích thước chièii dài cứa cây 

Iỉ. Dicn ra hoạt dộng cua táng sinh hân (vó) 

c. Diẻn ra ớ ca cây một lá mần) và hai lá mầm 

D. Diễn ra hoạt dộng cua mỏ phán sinh dinh 

Câu X: Mó phân sinh hôn và phân sinh lóng có ớ vị trí nào của cây? 

A. Mô phân sinh bcn và mò phân sinh lóng có ớ thân cây một lá mầm 

B. Mó phân sinh bên có ớ thân cây một lá mầm, còn mó phân sinh lóng 

có ở thân cây hai lá mầm 

c. Mỏ phân sinh bên có ở thân cây hai lá mầm, ÒI1 mô phân sinh lóng 

có ớ thán cây một lá mầm 

D. Mô phàn sinh bên và mô phân sinh lóng có ớ thân cây hai lá mẩm 

Câu 9: Mỏ phân sinh dinh không có ở vị trí nào của cây? 

A. Ớ dinh rẻ B. Ớ thân 

c. Ớ chồi nách D. ơ chồi dính 

Câu 10: Lây túy làm tủm, sự phán bỏ của mạch rây và gồ trong sinh trường 

sơ cấp như thc nào? 

A. Gô nằm phía ngoài còn mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch 

B. Gỗ và mạch rây nằm phía trong táng sinh mạch 

c. Gỗ nam phía trong còn mạch rày nằm phía ngoài táng sinh mạch 

D. Gỗ và mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch 

Câu II: I -ấy túy làm tâm. sự phân bô của gồ sơ cấp và gồ thứ cấp trong sinh 

trương thứ cốp như thế nào? 

A. Cà hai dcu nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong dó gỗ thứ cấp nằm 

phía trong còn gỗ sơ cấp nằm phía ngoài. 
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B. Cả hai đều nàm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp num 

phía ngoài còn gỏ sư cấp nằm phía trong. 

c. Cà hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gổ thứ cấp nàm 

phía ngoài còn gồ sơ cấp nằm phía trong. 

D. Cả hai đéu nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm 

phía trong còn gố sơ cấp nằm phía ngoài. 

Cau 12: Lấy tủy làm tâm, sự phân bó' của mạch rây sơ cấp và thứ cáp trong 

sinh trưởng thứ cấp như thế nào? 

A. Cả hai đều nằm phía trong táng sinh mạch, trong đó mạch ỉhứ cấp 

nằm phía ngoài còn mạch sơ cấp nằm phía trong. 

B. Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp 

nằm phía trong còn mạch sơ câp nằm phía ngoài. 

c. Cả hai đểu nằm phía ngoài táng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp 

nằm phía ngoài còn mạch sơ cấp nằm phía trong. 

D. Cả hai đểu nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm 

phía trong còn gỗ sơ cấp nằm phía ngoài. 

Câu 13: Sinh trưởng sơ cấp của cây là 

A. sự sinh trường của thân và rễ theo chiểu dài do hoạt dộng của mô 

phân sinh dinh 

B. sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động phân hoá của mô phân 

sinh đỉnh thân và đinh rề ở cây một và hai lá mẩm. 

c. sự tăng trường chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô 

phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chi ở cây hai lá mầm. 

D. sự tăng trưởng chiểu dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô 

phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ ờ cây một lá mầm. 

Câu 14: Đặc điểm nào không có ờ sinh trường thứ cấp? 

A. Làm tăng kích thước chiểu ngang của cây 

B. Diển ra chủ yếu ớ cà cây một lá mám và hạn chế ờ cây hai lá mầm 

c. Diẻn ra hoạt động của tầng sinh mạch 

D. Diễn ra hoạt dộng của tầng sinh bần (vỏ) 

Câu 15: Sinh trưởng thứ cấp là 

A. sự tâng trưởng bé ngang của cây do mô phân sinh bên của cây thân 

tháo hoạt dộng tạo ra. 

B. sự tâng trướng bể ngang cua cây do mô phân sinh bên của tây thản 

gỏ hoạt động tạo ra. 
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(' sự táng trướng hò ngang cua cây một lá mầm do mó phân sinh bén 

cua cáy hoạt động tạo ra 

D sự tăng trướng bc ngang cùa cây do mô phán sinh lóng của cây hoạt 

dộng tạo ra 

3. Gợi > tra lời các cáu hoi sách giáo khoa 

Mục II: Sinh trư<mg sơ cáp và sinh trướng thú cáp 

V - Các loại mò phân sinh: Mò phán sinh đinh thân và đinh rể; Mõ phân 

sinh bên; Mõ phân sinh lóng 

- Sinh trưởng sơ cấp cùa cây là sự sinh trường cùa thân và rổ theo chiểu dài 

do hoạt dộng cua mô phán sinh dinh. Kết quá cíia sinh trưởng sơ cấp của cây 

là tăng chiều dài của thân và rẻ. 

- Những mó gỗ xuất hiện trong sinh trưởng thứ cáp: Quá trinh này tạo ra gồ 

lõi, gỗ dác và libe thứ cấp. Hoạt động của tầng phát sinh vó tạo ;a : Vó cây 

(bao gồm: libe thứ cấp, tầng sinh bần, và bần) 

- Sinh trướng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh 

bên cùa cây thân gỗ hoạt động tạo ra. 

- Các lớp tè bào ngoài cùng cùa vó cây thân gỗ được sinh ra từ hoạt aộng 

nguy ên phân cùa tẩng phát sinh bần tạo ra. 

Câu hoi và bài tập cuối bài 

Câu ì: Sinh trường của thực vật là quá trình tăng không thuận nghịch kích 

thước cơ thê’ (chiều dài, bề mật, thế tích) do tăng sô lượng và kích thước 

t ế bào. 

Câu 2: Các loại mô phân sinh: Mò phân sinh dinh thân và đinh rễ; Mô phân 

s.inh bên (tầng phát sinh) ở thực vật hai lá mầm; Mô phân sinh lóng « 

tlhực vật một lá mám. 

Cáu 3: Sinh trưởng sơ cấp của cây là sự sinh trướng của thân và rễ theo 

c hiểu dài do hoạt động của mó phân sinh đinh. Kết quả của sinh trướng 

s<ơ cấp của cây là tăng chiều dài cùa thân và rẻ. 

Câu 4: Sinh trưcVng thứ cấp làm tăng bổ dày (đường kính) của cây do hoạt 

đlộng cùa mò phản sinh bên (tầng phát sinh) tạo nèn, còn sinh trướng sơ 

c.âp làm tăng chiều dài của cây do mó phán sinh dinh phân chia tạo nên. 

Câu GỒ (xilem) và libe thứ cấp. 

Câu 6) lllân cày cau, dừa lớn lên dược- là nhờ kiêu sinh trướng sơ cáp. 
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Bài 35 

HOOCMỔN THỰC VẬT 

A TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Hoocmôn thực vật hay phitohoocmon là các chất hữu cơ do bán thủn thực 

vật tiết ra có tác dụng diều tiết hoạt động các phần của cây. 

- Hoocmôn thực vật là những hợp chất hữu cơ phân tử thấp được tạo nén ờ 

một nơi nhưng gây ra phán ứng trong tê bào hoặc mô ớ một nơi khác trong 

cây. 

- Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể. Tính 

chuyên hoá thấp hơn nhiểu so với hoocmôn ở dộng vật bậc cao.Vận chuyển 

theo mạch gỗ, libe trong cây. 

- Hai nhóm hoocmon thực vật: Nhóm kích thích (AIA, GA, xitôkinin) và 

nhóm ức chế sinh trưởng (axit abxixit, êtilen) 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giải 

1. Hãy nêu vai trò sinh lí của các phitohoocmon đối với quá trình sinh trưởng và 

phát triển của cây (auxin, gibêrelin, xilokinin, axit abxinic và etilen) 

2. Hãy nêu các ứng dụng của các chất điểu hòa sinh trướng trong sán xuất, 

cho ví dụ cụ thê. 

2. Các câu hỏi trắc nghiẹm 

Câu I: Hoocmon thực vật là 

A. các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt 

động các phán của cây. 

B. các chất hữu cơ do cơ thê thực vật tiết ra chỉ có tác dụng diổu tiiết ức 

chế của cây. 

c. các chất hữu cơ do cơ thê thực vật tiết ra có tác dụng kháng bộnlh cho 

cây. 

D. các chất hữu cơ do cơ thê thực vật tiết ra có tác dụng kích thích sinh 

trưởng của cây. 

(Táu 2: Gibêrelin chủ yêu sinh ra ở 

A. lc bào dang phân chia ứ hạt, quà. 

B. thăn và cành. 

160 



c. lá và rẻ. 

D. dính cún thân và cành. 

Câu 3: Cỉibêrelin có vai trò 

A. làm tăng số lán nguyên phân, chiều dài cùa tế bào và chiêu dài thân 

B. làm giảm sô lán nguyên phân, chiéu dài của tế bào và chiều dài thân, 

c. làm tăng số kín nguyên phân, giám chiều dài của tê bào và tăng chiều 

dài thím 

D. làm tăng sô lần nguyên phân chiều dài của tê bào và giám chiều dài thân 

Câu 4: Người ta sử dụng gibêrelin đế 

A. làm giảm độ nảy mầm của hạt, chồi, củ, kích thích sinh trưởng chiểu 

cao của cây, tạo quà không hạt. 

B. Kích thích này mầm của hạt, chồi, cù, sinh trưởng chiều cao của cây 

và phát triển bộ rề, tạo quả khống hạt. 

c. Kích thích nảy mầm của hạt, chổi, củ, sinh trưởng chiéu cao cùa cây, 

tạo quà không hạt. 

D. Kích thích nảy mầm của hạt, chồi, cú, sinh trưởng chiều cao của cây 

và phát triển bộ lá, tạo quả không hạt. 

Câu 5: Người ta sử dụng auxin tự nhiên (AIA) và auxin nhân tạo (ANA, 

AÍB) dê 

A. kích thích ra rể ở cành giâm, cành chiết, hạn chế ti lệ thụ quả, tạo quá 

không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ. 

B. kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng ti lệ thụ quả, tạo quá 

không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vạt, diệt có. 

c. hạn chế ra rẻ ở cành giâm, cành chiết, tăng ti lệ thụ quá, tạo quá 

không hạt, nuôi cấy mỏ và tế bào thực vật, diệt có. 

D. kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tâng ti lệ thụ quá, tạo quá có 

hạt, nuôi cấy mô và tê bào thực vật, diệt cỏ. 

Câu 6: Xitôkinin chủ yếu sinh ra ở 

A. đinh của thân và cành. 

B. thân và cành, 

c. lá và rẻ. 

D. tê' bào đang phân chia ở rễ, hạt, quả. 
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Cáu 7: Auxin chủ yếu sinh ra ở 

A. đinh của thân và cành. 

B. phôi hạt và chóp rễ. 

c. tê bào đang phân chia ờ rẻ, hạt, quá. 

D. thân và lá. 

Câu 8: Êtilen có vai trò 

A. thúc quả nhanh chín, ức chê rụng lá và rụng quá. 

B. thúc quà nhanh chín, rụng quả, kìm hãm rụng lá. 
c. thúc quả nhanh chín, rụng lá, ức chế rụng quả. 

D. thúc quả nhanh chín, rụng lá, rụng quả. 

Câu 9: Axit abxixic có vai trò chủ yếu là 

A. kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng; gây trạng thái ngủ của chồi, 

của hạt, làm khí khổng đóng. 

B. kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng; làm mất trạng thái ngủ cùa 

chồi, của hạt, làm khí khổng đóng. 

c. kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng; gây trạng thái ngủ của chổi, 

của hạt, làm khí khổng mở. 

D. kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng; làm mất trạng thái ngủ cùa 

chồi, của hạt, làm khí khổng mờ. 

Câu 10: Xitôkinin có vai trò 

A. kích thích nguyên phân ở mô phân sinh và phát triển chồi bên, làm 

tăng sự hoá già của tế bào. 

B. kích thích nguyên phân ở mô phân sinh và phát triển chổi bên, làm 

chậm sự hoá già của tê bào. 

c. kích thích nguyên phân ở mô phân sinh và làm chậm sự phát triển 

chồi bên và sự hòá già của tế bào. 

D. kích thích nguyên phân ờ mô phân sinh, làm chậm sự phát triôn chồi 

bên. làm chậm sự hoá già của tế bào. 

Câu 11: Vì sao không nên dùng auxin nhăn tạo đối với nông phíini được sử 
dụng trực tiếp làm thức ăn? 

A. Vì làm giảm năng suất cùa cây sử dụng lá 

B. Vì không có enzim phân giải nên được tích lũy trong nông phẩm sẽ 

gâu độc hại cho người và động vật. 

c. Vì làm giảm năng suất của cây sứ dụng thân 

D. Vì làm giám nàng suất của cây sử dụng lá, thân và củ. 
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Cyu 12: Auxin có vai trò 

A. kích thích náy mầm của hạt. của chối, ra hoa 

B. kích thích náy mẩm của hạt. của chồi, ra lá 

c. kích thích náy mầm cùa hạt, cua chói, ra rễ phụ 

D. kích thích náy mầm của hạt, của chổi, ra quà 

Câu 13: Những hoocmon thực vát thuộc nhóm kìm hãm sinh trưởng là 

A. Auxin, xitokinin 

B Auxin, gibẻrelin 

c. Gibêrelin, êtilen 

D. Êtilen, axit abxixic 

Cáu 14: Đặc điểm nào khổng có ỏ hoocmon thực vật? 

A. Tính chuyên hoá cao hơn nhiều so với hoocmon ớ động vật bậc cao 

B. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thê 

c. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây 

D. Được tạo ra một nơi nhưng gáy phán ứng ờ nơi khác. 

Câu 15: Axit abxixic (AAB) chí có ở 

A. cơ quan sinh sán 

B. cơ quan còn non 

c. cơ quan sinh dưỡng 

D. cơ quan đang hoá già 

Câu 16: Những hoocmon thực vạt thuộc nhóm kích thích sinh trướng 

A. Auxin, gibêrelin, xitokimn. 

B. Auxin. êtilen, axit abxixic. 

c. Auxin, gibẽrelin, axit abxixic 

D. Auxin, gibêrclin, ctilen. 

Câu 17: Ẽtilcn được sinh ra ớ 

A. hầu hết các phần khác nhau cùa cây, đặc biệt trong thời gian rụng lá, 

hoa già, quà còn xanh. 

B. hầu hết các ph.ìn khác nhau cùa cây, đặc biệt trong thời gian rụng lá, 

hoa già, quá dang chín. 

c. hoa, lá, quá, đặc biệt trong thời gian rụng lá. hoa già, quà đang chín. 

D. hầu hết các phẩn khác nhau cùa cây, đạc biệt trong thời gian ra lá, 

hoa già, quá còn xanh. 

Câu 18: Tác dụng kích thích của xitôkinin? 

A. Tác dộng đến quá trình phân chia tế bào. 
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B. Giúp hình thành cơ quan mới. 

c. Ngân chặn sự hoá già của tế bào. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 19: Chất nào là chất kìm hãm sinh trưởng? 

A. Axit abxixic 

B. Êtilen. 

c. Chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 20: Êtiien có tác dụng kích thích? 

A. Sự rụng lá, khi hoa già, quả đang chín. 

B. Sinh trưởng chiéu cao của cây. 

c. Làm chậm quá trình già của tế bào. 

D. Sự nảy mầm cùa hạt. 

3. Gợi ý trả lời các câu hỏi sách giáo khoa 

Câu hỏi và bài tập cuối bài 

Cáu 1: - Hoocmôn thực vật hay phitohoocmon là các chất hữu cơ do bản 

thân thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt dộng các phần cùa cây. 

- Hoocmôn thực vật là những hợp chất hữu cơ phân tử thấp được tạo nên 

ở một nơi nhưng gây ra phản ứng trong tế bào hoậc mô ở một nợi khác 

trong cây. 

- Với nồng dô rất thấp gủy ra những biến đổi mạnh trong cơ thể. Tính 

chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao. Vận 

chuyển theo mạch gỗ, libe trong cây. 

Câu 2: Có hai nhóm hoocmon thực vật: Nhóm kích thích (AIA, GA, 

xitôkinin) và nhóm ức chế sinh trưởng (axit Apxixit, êtilen). 

Câu 3: Có thể trả lời câu hỏi theo bảng sau 

Hooc môn ủng dụng 

Auxin Thúc quả chín, tạo quả trái vụ, kích thích ra rể 

Gibêrelin Nuôi cấy mô và tế bào thực vật, tạo quả không hạt 
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Xitòkmm 
Phá ngủ cho củ khoai tây, kích thích sinh trướng của chồi 

bên. 

Ê ti len Kích thích ra rể cành giâm, thúc quá xanh nhanh chín 

Axit abxixic Làm (rụng) lá cây, ức chê hạt này mầm 

Cân 4: Hai biện pháp trong thực tế sán xuất có ứng dụng các hoocmon thực 

vật: Chiết cành, nuôi cấy mô và tế bào thực vật. 

Cứu 5: Không nên dùng auxin nhân tạo đói với nông phẩm dược sử dụng 

trực tiếp làm thức ăn VI các chất nhân tạo không có enzim phân giải nên 

dược tích lũy trong nông phám sẽ gây độc hại cho người và động vật. 

Bôi 36 

PHÁT TRIỂN CÌIA THỰC VẬT 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Phát triên của thực vật gổm 3 quá trình liên quan kế tiếp nhau gồm sự sinh 

trướng, phân hoá tế bào và phát sinh hình thái hình thành các cơ quan (rễ, 

thân, lá, hoa, quà, hạt). 

- Sinh trường và phát triển là những quá trình 'ương tác lẫn nhau trong chu 

trình sống của cơ thê thực vật. Sinh trưởng làm tiền để điéu kiện cùa phát 

triển, sự thay đổi vể lượng nhiêu hay ít déu đi đôi với sự biến dổi vế chất của 

cơ thế hay bộ phận. Phát triển bao hàm sự sinh trưởng và trên cơ sờ sự sinh 

trướng. Khi các quá trình sinh lí, sinh hoá thay đổi nghĩa là trao đổi chất 

thay đổi thì quá trình sinh trướng thay đổi. 

- Đặc điếm của sự phát triển ở thực vật là có sự xen kẽ thế hệ trong chu trình 

sống đó là sự XCI1 kc thế hệ lưỡng bội 2n (bào tử thổ) và đơn bội n (giao tử 

thê) nhàm thực hiện vai trò: Cung cấp 2 khá năng đê sản xuất được số lượng 

lớn hậu thế. 

- Đạc điếm phát triển ờ thực vật có hoa là đến I thời diêm xác định, chổi 

đinh chuyển từ trạng thái sinh dưỡng (hình thành lá) sang trạng thái sinh sàn 
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(hình thành hoa) là nơi diễn ra quá trình chuyển thê hệ lưỡng bội (2n) sang 

đơn bội (n) 

Những nhân tô ảnh hướng đến sự ra hoa gồm: 

+ Tuổi của cây phụ thuộc tính di truyén của giông cây; 

+ Nhiệt độ thấp nhiều loài cây chỉ ra hoa, kết hạt sau khi đã trài qua mùa 

đông, hoặc xử lí hạt ở nhiệt độ thấp. 

+ Chu kì quang: sự ra hoa phụ thuộc độ dài ngày 

+ Hoôcmon ra hoa 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giái 

1. Hãy nêu mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật. Cho ví dụ. 

2. Hãy trình bày đặc diếm phát triển của thực vật có hoa. Những nhân tỏ nào ánh 

hưởng tới quá trình ra hoa? 

3. Tim một sỏ công thức trồng xen cây nông nghiệp ở địa phương em, và giải 

thích vì sao bà con nòng dân trồng như vậy? 

2. Các câu hói trắc nghiệm 

Câu 1: Sự ra hoa ở thực vật cần điều kiện thiết yếu nào? 

A. Chất điều hoà sinh trưởng. 

B. Điều kiện ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ, hàm lượng co,), 
c. Con người. 

D. Cả Avà B dũng. 

Câu 2: Ọuang chu kì là gì? 

A. Là thời gian cơ quan tiếp nhận ánh sáng và sản sinh hoocmôn kích 

thích sự ra hoa. 

B. Là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối (độ dài của ngày dêm). 

liên quan dến sự sinh trưởng và phát triển của cây. 

c. Là thời gian chiếu sáng kích thích cây ra nhiểu rề và lá. 

D. Là thời gian cây hấp thụ ánh sáng giúp cho sự ra hoa. 

Câu 3: Cây nào thuộc cây ngắn ngày? 

A. Cây cà chua, cây lạc, cây ngô. 

B. Củy cà rốt, rau diếp, lúa mì, sen cạn, cú cải đường, 

c. Thược dược, đậu tương, gai dầu, cúc sao. 

D. Cây cà chua, cày cà rốt, cây lúa mì, đậu tương. 
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Càu 4: Vai trò cùa phitỏcrôm? 

A. Tác động đến sự ra hoa, náy mầm, vận động cám ứng, dóng mờ khí 

khổng. 

F3. Tác dộng dến sự phân chia tê bào. 

c. Kích thích sự ra hoa của cây ngày dài. 

D. Kích thích sự ra hoa của cây ngán ngày. 

Cáu 5: Phát tricn ờ thực vật là 

A. Toàn hộ những biến đổi diễn ra trong chu kì song của một cá thê 

biếu hiện ớ hai quá trình liên quan với nhau là phân hoá và phát sinh 

hình thái tạo nên các cơ quan cùa cơ thê, 

B. Toàn bộ những biến dổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thê 

biếu hiện ở ba quá trình không liên quan với nhau là: sinh trướng, phân 

hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thê. 

c. Toàn bộ những biến dổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thê 

biếu hiện ớ ba quá trình liên quan với nhau là: sinh trưởng, phân hoá và 

phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thế. 

D. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thê 

biêu hiện ờ hai quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng và phát sinh 

hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thê. 

Càu 6: Phitôcrôm là 

A. sắc tố cám nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bán chất 

protein và chứa ờ hạt cần ánh sáng dể nảy mầm. 

B. sắc tô cám nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bàn chát phi 

protein và chứa ở hạt cần ánh sáng để nảy mầm. 

c. sắc tố cảm nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bàn chất 

protein và chứa ở lá cần ánh sáng dê quang hợp. 

D. sắc tô không cảm nhận quang chu kì nhưng cảm nhận ánh sáng, có 

bản chất protein và chứa ò hạt cần ánh sáng đê này mầm. 

Câu 7: Tuổi của cây một năm được tính theo 

A. số lóng. 

B. sỏ lá. 

c. sô chổi nách. 

D. sô cành. 
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Câu 8: Cây trung tính là 

A. cây ra hoa ờ ngày dài vào mùa mưa và ờ ngày ngắn vào mùa khô. 

B. cây ra hoa ở cá ngày dài và ngày ngấn. 

c. cây ra hoa ở ngày dài vào mùa lạnh và ờ ngày ngắn vào mùa nóng. 

D. cây ra hoa ở ngày dài vào mùa mưa và ờ ngày ngắn vào mùa khỏ. 

Câu 9: Cây cà chua đến tuổi lá thứ mấy thì ra hoa? 

A. Lá thứ 15. 

B. Lá thứ 14. 

c. Lá thứ 13. 

D. Lá thứ 12. 

Càu 10: Cây ngày ngắn là 

A. cây ra hoa ở điều kiện chiếu sáng ít hơn 8 giờ. 

B. cây ra hoa ởđiéu kiện chiếu sáng ít hơn 10 giờ. 

c. cãy ra hoa ở điếu kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ. 

D. cây ra hoa ở diều kiện chiếu sáng ít hờn 14 giờ. 

Câu 11: Phitôcrôm Pđx có tác dụng 

A. làm cho hạt nảy mầm, khí khổng mở, ức chế hoa nở. 

B. làm cho hạt nảy mầm, khí khổng mở, hoa nở. 

c. làm cho hạt nảy mầm, khí khổng đóng, hoa nở. 

D. làm cho hạt nảy mầm, khí khổng đóng, ức chế hoa nở. 

Câu 12: Cay ngày dài là 

A. cây ra hoa ở điều kiện chiếu sáng hơn 8 giờ. 

B. cây ra hoa ở điều kiện chiếu sáng hơn 10 giò. 

c. cây ra hoa ởđiéu kiện chiếu sáng hơn 12 giờ. 

D. cây ra hoa ở điều kiện chiếu sáng hơn 14 giờ. 

Câu 13: Các cây trung tính là các cây 

A. thanh long, cà tím, càphê, ngỏ, hướng dương. 

B. hành, cà rốt, càphê, rau diếp, củ cải đường, 

c. cà chua, lạc, dậu, ngô, hướng dương. 

D. thược dược, đậu tương, vừng, mía. 

Câu 14: Horigen kích thích sự ra hoa của cây được tạo ra ở 

A. chồi nách. 

B. lá. 

c. đỉnh thân. 

D. rễ. 
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Câu 15: Phitôcrôm có những dạng nào? 

A. Dạng hấp thụ ánh sáng dó (Pd) có hước sóng 660nm và dạng hấp thụ 

ánh sáng đỏ xa (P|K) có hước sóng 730nm. 

B. Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pd) có bước sóng 730nm và dạng hấp thụ 

ánh sáng dỏ xa (Pjj có bước sóng 660nm. 

c. Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (Pd) có bước sóng 630nm và dạng hấp thụ 

ánh sáng dỏ xa (PdJ có bước sóng 760nm. 

D. Dạng hấp thụ ánh sáng dó (Pd) có bước sóng 560nm và dạng háp thụ 

ánh sáng đỏ xa (PdK) có bước sóng 630nm. 

3. Coi ý trá lời các câu hói sách giáo khoa 

Mục I: Khái niệm chung 

V- Cây tre có thê sống tới 100 năm, chi ra hoa 1 lần rồi chết 

- Cây dừa, cây cau là loài cây Một lá mầm, sống lâu năm và ra hoa nhiéu 

lần. 

Mục II: Những nhân tỏ điều tiết ra hoa 

V- Lá là cơ quan tiếp nhận chu kì quang 

- Chất kích thích ra hoa hình thành trong lá cây ké ngày ngắn đã truyền 

qua chỏ ghép từ mô libe của cây dược xử lí chu kì quang ngày ngắn di 

chuyên sang mô libe của cây ờ chu kì quang ngày dài (cây không được che) 

rói di chuyển theo con đường vận chuyển ngang đi vào mạch gỗ, tiếp theo di 

chuyến theo dòng mạch gỗ của cây ngày dài đến dinh sinh trường của nó 

(cây ngày dài) làm cho cây ké ngày dài này ra hoa. 

- Sự kích thích quang chu kì có bản chất hoá học (hoocmon ra hoa). 

Càu hồi và bài tập cuối bài 

Côn 1: Toàn bộ những biến đổi diẻn ra trong chu kì sóng của một cá thê 

biêu hiên ở ba quá trình liên quan với nhau là: sinh trường, phân hoá và 

phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thế. 

Cừu 2: Đặc diôm của sự phát triển ở thực vật là có sự xen kẽ thế hệ trong 

chu trình sống đó là sự xen kẽ thế hệ lưỡng bội 2n (bào tử thế) và dơn 

bội n (giao tử thể) nhàm thực hiện vai trò: Cung cấp 2 khả năng đế sán 

xuất dược số lượng lớn hậu thê. 

Cùn 3 Cây ra hoa khi dến 1 thời điểm xác định, nêu có các diều kiện thích 

hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) tùy thuộc vào các giông cây, loài cây. chồi 

dinh chuyên từ trạng thái sinh dưỡng (hình thành lá) sang trạng thái sinh 

169 



sản (hình thành hoa) là nơi diễn ra quá trình chuyển thế hệ lưỡng bội 

(2n) sang đơn bội (n) 

Câu 4: Khi có quang chu kì thích hợp, trong lá hình thành nên hoocmon ra 

hoa, chất này chuyên đến dinh sinh trưởng của cành và tại đó nó hoạt 

hoá sự chuyên City từ trạng thái sinh dưỡng hình thành lá sang trạng thái 

sinh sản, hình thành hoa và củy ra hoa. 

Câu 5: Vai trò của phitôcrôm trong phản ứng chu kì quang của thực vật là 

tiếp nhận kích thích chu kì quang. 

B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỀN Ỏ ĐỘNG VẬT 

tỉòi 37 

SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI VÀ KHÔNG 

QUA BIẾN THÁI 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Sinh trưởng là quá trình tăng không thuận nghịch kích thước khối lượng cơ 

thể. 

- Phát triển là quá trình biến đổi cấu trúc, phát sinh hình thái, chức năng 

sinh lí (phát triển bao gồm sự sinh trtưởng phùn hoá và phát sinh hình thái 

chức năng sinh 10. 

- Sinh trưởng và phát triển của động vật được bắt đầu từ khi có hợp từ phân 

bào cho đến giai đoạn trưởng thành 

Sinh trưởng và phát triển của động vật gồm các hình thức: 

- Sinh trưởng và phát triển không qua biến thái: Con non cỏ đạc điếm, hình 

thái, cấu tạo, sinh lí gần giống con trưởng thành. Con non phát triển dần lên 

mà không qua biến thái để trở thành con trường thành. 

- Sinh trường và phát triến qua biến thái gồm có: 

+ Qua biến thái hoàn toàn: Au trùng (hoặc sâu), có hình thái, câu tạo, sinh 

lí khíác con trưởng thành. Ọua nhiều lẩn lột xác và giai đoạn trung gian. Âu 

trùng biến dổi thành con trưởng thành. 

+ Qua biến thái không hoàn toàn: âu trùng có có đặc điểm, hình thái, cấu 

tạo, sinh lí gẩn giống con trướng thành. Qua nhiêu lần lột xác, âu trùng 

biến dổi thành con trưởng thành. 
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B. PHẢN I)ẠN( i HÀI LẬP 

I. Các hài tạp tự giái 

1. Sinh trướng V ù phát trién ờ dọng vát là gi? 

2. Sinh trướng và phát tiièn ớ dọng xát co những hình thức nào? 

3. Thc nào sinh trướng phát triến CỊU : hích thái? Cho ví dụ. 

2. Các càu hoi trác nghiêm 

Câu 1: Sự sinh trướng ó dộng vật là gì ’ 

A. Là sự gia tàng vổ kích thước cơ hế. 

B. Lã sự gia tăng vé khôi lượng cơ thế. 

c. Là sự gia tâng kích thước cũng như khỏi lượng cơ thê động vật theo 

thời gian. 

D. Là sự biến dổi hình thái theo thời gian. 

('au 2: Sự phát triến ớ động vật là gì? 

A. Sự biến dổi hình thái cua tè bào. 

B. Sự biên dổi theo thòi gian vé hình thái và sinh lí cúa các tế bào. mô, 

cơ quan và cơ thể từ hợp tử thành cơ thè trường thành (Có khá năng 

sinh sán). 

c. Là sự gia tăng về khôi lượng cơ thế. 

D. Là sự gia tăng về kích thước cư thê. 

Câu 3: Các giai đoạn phát triển phôi? 

A. Giai đoạn phân cắt trứng —> giai đoan phôi nang —> giai đoạn phôi vị 

—» giai đoạn mầm cơ quan. 

B. Giai đoạn phân cắt trứng —> giai đoạn phôi vị -* giai doạn phôi nang 

—> giai đoạn mầm cơ quan. 

c. Giai đoạn phôi vị giai đoạn phàn cắt trứng —> giai doạn phôi nang 

—> giai đoạn mầm cơ quan. 

D. Giai đoạn mầm cơ quan —> giai đoạn phân cát trứng —> giai đoạn 

phôi nang —> giai đoạn phôi vị. 

Câu 4: Thế nào là biến thái hoàn toàn? 

A. Là biến thái trài qua giai đoạn con non giông trưởng thành. 

B. Là biến thái trải qua giai đoạn con non hoàn toàn khác con trưởng 

thành. 
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c. Biến thái có giai đoạn sống trong nước. 

D. Biến thái phải có các hoocmôn tác động. 

Câu 5: Th nào là biến thái không hoàn toàn? 

A. Là biến thái trải qua giai đoạn con non. 

B. Là biến thái mà con non khác con trưởng thành. 

c. Là biến thái mà giai đoạn ấu trùng giống con trưởng thành (phái qua 

nhiều lần lột xác mới thành cơ thể trưởng thành). 

D. Sự biến đổi về hình thái và sinh lí. 

Câu 6: Sinh trưởng của cơ thể động vật là 

A. quá trình tăng kích thước của các hệ cơ quan trong cơ thê. 

B. quá trình tăng kích thước của cơ thể do táng kích thước và số lượng tế 

bào. 

c. quá trình tăng kích thước của các mô trong cơ thê. 

D. quá trình tăng kích thước của các cơ quan trong cơ thô. 

Cáu 7: Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn 

A. Cá chép, gà, thỏ, khỉ. 

B. Cánh cam. bọ rùa, bướm, ruổi, 

c Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua. 

D. Châu chấu, ếch, muỗi. 

Câu 8: Biến thái là 

A. sự thay đổi đột ngột vé hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lí của động 

vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. 

B. sự thay đổi từ từ vể hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lí của động 

vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. 

c. sự thay đổi đột ngột vể hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau 

khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra. 

D. sự thay đổi từ từ vể hình thái, cấu tạo và sinh lí của dộng vật sau khi 

sinh ra hoặc nở từ trứng ra. 

Câu 9: Sinh trưởng và phát triển cùa động vật không qua biến thái là 

A. trường hợp con non có các đặc điếm hình thái, cấu tạo và sinh lí 

tương tự với con trường thành. 

B trường hơp con non có các đạc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với 

con trường thành nhưng khác về sinh lí. 

C. trường hợp con non có các đặc diêm hình thái, cấu tạo và sinh lí 

giôVg với con trướng thí.nh. 
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D. trường hợp con non có các tlặc (ỉicin hình thái, cáu tạo và sinh li 

khác vói con trướng thành. 

Cảu 10: Sinh trưởng và phát trien của động vật qua biến thái không hoàn 

toàn là 

A. trường hợp âu trùng phát triền hoàn thiện, trái qua nhiều lần lột xác 

nó biên thành con trướng thành. 

B. trưímg hợp âu trùng phát triên chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lấn lột 

xác nó biến thành con trướng thành. 

c. trường hợp âu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trái qua nhiéu lán lột 

xác nó giống con trường thành. 

D. trường hựp âu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiểu lấn lột xác 

nó giống con trưởng thành. 

Câu 11: Sinh trướng và phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là 

A. trường hợp ấu trùng có các đặc điếm hình thái, cấu tạo và sinh lí rất 

khác với con trướng thành. 

B. trường hợp âu trùng có các đặc điếm hình thái, cấu tạo tương tự với 

con trướng thành, nhưng khác vé sinh lí. 

c. trường hợp ấu trùng có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí 

tương tự với con trướng thành. 

D. trường hợp ấu trùng có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí 

giống với con trướng thành. 

Câu 12: Phát triển của cơ thc động vật bao gôm 

A. các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trưởng và phát sinh 

hình thái các cơ quan và cơ thê. 

B. các quá trình liên quan mật thiết với nhau là sinh trướng va phân hoá 

tế bào. 

c. các quá trình liên quan mạt thiết với nhau là sinh trướng, phân hoá tế 

bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thê 

D. các quá trình liên quan mạt thiết vói nhau là phân hoá tế bào và phát 

sinh hình thái các cơ quan và cơ thê 

Câu 13: Những động vật sinh trưởng và phát triển không qua biến thái hoàn 

toàn 

A. Cá chép, gà, thó, khi. B. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi, 

c. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua. D. Châu chấu, ếch, muỗi. 
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Câu 14: Những động vật sau đây: châu chấu, bọ rùa, cánh cam, có kiêu biên 

thái như thế nào? 

A. Không qua biến thái. B. Biến thái hoàn toàn, 

c. Biến thái không hoàn toàn. D. Tất cà A. B, c, đều sai. 

Câu 15: Sinh trưởng là 

A. Quá trình tăng vé kích thước (lớn lèn) của cơ thể do tăng về sô lượng 

tế bào và các mô. 

B. Quá trình tăng về kích thưóc (lớn lên) của cơ thê do tàng về kích 

thước và sự phản hoá tế bào. 

c. Quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thế do tâng về kích 

thước tế bào và các mồ. 

D. Quá trình tăng về kích thưóc (lớn lên) của cơ thê do tăng về kích 

thước và số lượng tế bào. 

3. (ìợi ý trà lời các câu hói sách giáo khoa 

Mục III: Sinh trương và phát tricn qua biến thái hoàn toàn và không 

hoàn toàn 

Có thế trả lời 2 câu hói bằng bảng sau: 

1 Các kiểu sinh 

trường và pliát triển 
Ví dụ Đặc diêm 

+ Không qua biến 

thái 
- Người 

-Voi, Khi... 

- Con non có đặc điếm, hình thái, câu . 

tạo, sinh lí gán giỏng con trướng thành. 

- Con non phát triền dđn lên mà không 

qua biến thái đê trở thành con trướng 

thành. 

+ Qua biến thái 

ị hoàn toàn 

- Bướm 

- Tằm, 

muồi. 

- Au trùng (hoặc sâu), có hình thái, câu 

tạo, sinh lí khác con trướng thành. Qua 

nhiổu lần lột xác và giai đoạn trung 

gian, âu trùng biến đối thành con 

trưởng thành. 

+ Qua biến thái 

không hoàn toàn 

- Châu châu 

- Tôm,... 

- Au trùng có có đặc diêm, hình thái, 

cấu tạo, sinh lí gần giông con trưởng 

thành. Qua nhiều lần lột xác. ấu trùng 

biến dổi thành con trường thành. 
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Câu hoi va bài tạp cuỏi bài 

Cíin I - Sinh trướng và phát trién không qua biên thái: Cá sấu, chim bỏ câu, 

- Sinh trưởng và phát tricn qua biên thái không hoàn toàn: cào cào, bọ 

ngựa... 

- Sinh trường và phát triên qua biến thái hoàn toàn: Bướm, tằm, muỗi. 

Cán 2: Sâu ăn lá cây nên không cạnh tranh về thức ăn với bướm. Giai đoạn 

nhộng giúp động vật sống qua được điều kiện sống khắc nghiệt như mùa 

đông lạnh giá khan hiếm thức ăn. 

Cán Sâu bướm ăn lá cây nhưng không có cnzim tiêu hoá xenlulo/ơ nên 

tiêu hoá và hấp thụ hiệu quá thấp vì vậy sâu phai ăn rất nhiều iá cây mới 

đáp ứng dược nhu cầu chất dinh dưỡng cho cơ thê, trong khi đó bướm 

chí ăn mật hoa nên không phá hoại cây trổng mà còn giúp cây trổng thụ 

phân. 

Cân 4: Quá trình sinh trướng và phát triển cùa ếch thuộc loại biến thái hoàn 

toàn vì âu trùng (nòng nọc) rất khác ếch trường thành về hình thái, cấu 

tạo và sinh lí. 

Cân 5. Rắn lột bo da không phái là biến thái vì rắn thay lớp da cũ bằng IcVp 

da mới không có sự biến đổi rõ rệt về chất và lượng. 

lỉòi 38 

VAI TRÒ CỦA HOOCMỒN Đối VỚI SINH TRƯỚNG 

VÀ PHÁT TRIỂN Ớ ĐỘNG VẬT 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Các hoocinồn ánh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của dộng vật có 

xương sống chủ yếu là hoocmôn sinh trường của tuyến yôn, tirôxin cùa 

tuyến giáp, testôstêron của tinh hoàn, estrôgen của buồng trứng 

- Các hoocmôn ánh hường lèn sinh trường và phát triển cùa dộng vệt không 

xương sõng là ccđixơn, Juvenin, hoocmôn não. 

- .luvenin phôi hợp với ecđixơn gáy lột xác ớ sâu bướm, ức chế biến dổi sâu 

thành nhộng và bướm, ecdixơn kích thích lột xác và biến dổi sâu thành 

nhộng và bướm. 
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B. PHÂN DẠNC} BÀI TẬP 

1. Các bài tập tựgiài 

1. Hãy nêu vai trò của hoocmôn đối với sinh trưởng và phát triển của động 

vật. Cho ví dụ. 

2. Hãy nêu tác dụng sinh lí cùa ecđixơn. 

3. Testôstêron của tinh hoàn có vai trò như thế nào đối vói sinh trưởng và 

phát triển cùa động vật có xương sống. 

2.-Các câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1: Thế nào là biến thái hoàn toàn? 

A. Là biến thái trải qua giai đoạn con non giống trượng thành. 

B. Là biến thái trải qua giai đoạn con non hoàn toàn khác con trưởng thành, 

c. Biến thái có giai đoạn sống trong nước. 

D. Biến thái phải có các hoocmôn tác động. 

Càu 2: Thế nào là biến thái không hoàn toàn? 

A. Là biến thái trải qua giai đoạn còn non. 

B. Là biến thái mà còn non khác con trường thành. 

C. Là biến thái mà giai đoạn ấu trùng giống con trưởng thành (phải qua 

nhiều lần lột xác mới thành cơ thê trưởng thành). 

D. Sự biến đổi về hình thái và sinh lí. 

Càu 3: Vai trò của hoocmôn sinh trưởng? 

A. Tầng cường tổng hợp prôtêin, tăng cường quá trình sinh trưởng của cơ thế. 

B. Tăng tốc độ chuyên hoá cơ bản. 

c. Quá trình tổng hợp prôtêin giảm. 

D. Quá trình sinh trướng giảm, giảm tốc độ chuyến hoá cơ bản. 

Câu 4: Sản sinh tirôxin bị rối loạn thường dản đến hủu quả gì? 

A. Thiếu tirôxin chuyên hoá cơ bản thấp làm nhịp tim chậm, huyết áp 

cao, kèm theo phù viêm. 

B. Chuyển hoá cơ bản tăng huyết áp thấp. 

C. Mất lồi, bướu tuyến giáp. 

D. Cả B và c đúng. 

Câu 5: Các hoocmổn điểu hoà sự biến thái? 

A. Hoocmôn sinh trướng HGH. 

B. Hoocmôn tirôxin. 
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c. Ecdixơn và ịuvenin. 

D. ờstrôgen testostêron. 

Câu 6. Các hoocmỏn diều hoà tính trạng sinh dục thứ sinh 

A. Hoocmôn HCiH. 

B. Hoocmôn ơstrôgen và testostêròn. 

c. Hoocmồn FSH, UI 

D. Hoocmôn HCG. 

Câu 7: Các hoocmôn đicu hoà chu kì kinh nguyệt? 

A. Hoocmôn FSH, HCG. 

B. lỉoocmỏn HCG, HGH, UI. 

c. Moocmỏii FSIỈ, UI, ơstrógcn, prõgcstêron. 

D. Cà A, B và C đúng. 

Câu 8: Tác động của prôgestcron và ơstrôgen? 

A. Nicm mạc dạ con dày, phồng lên tích đầy máu trong mạch chuẩn hị 

cho sự làm tổ của phôi. 

B. Niêm mạc dạ con bị bong ra. 

C. Hình thành nhau thai. 

D. Duy trì thê vàng đế trứng không chín và rụng tiếp. 

Càu 9: Testostêrôn được sán sinh ra tại 

A. tuyến yên. 

B. tuyến giáp. 

C. tinh hoàn. 

D. buồng trứng. 

Câu 10: Nếu tuyến yên sán sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmon sinh 

trưởng vào giai doạn trẻ em sẽ dẩn đến hậu quá 

A. Chậm IỚI1 hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém 

B. Các đặc diêm sinh dục nữ kém phát triên 

c. Người bé nhò hoặc khổng lồ 

D. Các dặc điểm sinh dục nam kcm phát triển 

Câu 11: Yếu tố quan trọng điểu khiến sinh trướng và phát triển ớ động vật là 

A. di truyén. 

B. hoocmon. 

c. thức ãn. 

D. nhiệt độ và ánh sáng. 
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Câu 12: ơstrògen được sản sinh ở 

A. tuyến yên. 

B. tuyến giáp, 

c. tinh hoàn. 

D. buồng trứng. 

Câu 13: ơstrôgen có vai trò 

A. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điếm sinh dục phụ ở 

con đực. 

B. tảng cường quá trình tổng hợp protein, do đó kích thích quá trình 

phân bào và tãng kích thước tế bào, vì vậy làm tãng cường sự sinh 

trưởng của cơ thê. 

c. kích fhích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ỡ 

con cái. 

D. kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng phát triển bình thưừng 

của cơ thể. 

Câu 14: Hoocmon sinh trưởng (GH) được sản sinh ra tại 

A. Tinh hoàn 

B. Tuyến giáp 

c. Tuyến yên 

D. Buồng trứng 

Câu 15: Tiroxin có tác dụng 

A. Tăng cường quá trình tổng hợp protein, do dó kích thích quá trình 

phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh 

trưởng của cơ thể. 

B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng phát triển bình thường 

của cơ thể. 

c. Kích thích sự sinh trường và phát triển các dặc điểm sinh dục phụ ờ 

con đực. 

D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ờ 

con cái. 

Câu 16: Hoocmon sinh trường có vai trò gì? 

A. Tăng cưòng quá trình tổng hợp protein, do dó kích thích quá trình 

phân bào và tâng kích thước tế bào, vì vậy làm tâng cường sự sinh 

trưởng của cơ thể. 
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B. Kích thích chuyển hoá ở tẽ hào và sinh trưởng phát triển bình thường 

của cơ thê. 

c. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điếm sinh dục phụ ở 
con đực. 

D Kích thích sự sinh trướng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ờ 

con cái. 

Cáu 17: Tcstostôrôn có vai trò gì? 

A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc diêm sinh dục phụ ỏ 

con đực. 

B. Kích thích chuyên hoá ớ tế hào và sinh trưởng phát triển bình thường 

của cơ thê. 

c. Tăng cường quá trình tổng hợp protein, do đó kích thích quá trình 

phân bào và tăng kích thước tê bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh 

trưởng cùa cơ thể. 

D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở 

con cái. 

Cáu 18: Nếu thiếu tiroxin sẽ dẫn đến hậu quả gì ở trẻ em? 

A. Các dạc điếm sinh dục nam kém phát triển 

B. Các đặc điểm sinh dục nữ kém phát triển 

c. Người bé nhỏ, trí tuệ kém phát triến 

D. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém 

Cau 19: Tuyến yên sản sinh ra các hoocmon nào? 

A. Hoocmon kích nang trứng, hoocmon tạo thê vàng 

B. Progesteron và ơstrôgen 

c. lloocmon kích rụng nhau thai và progestoion 

D. Hoocmon kích nang trứng vàơstrôgen 

Cáu 20: Ecđixơn có tác dụng gì? 

A. Găy ức chế lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biẻh thành nhộng và 

bướm. 

B. Gây ức chế lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và 

bướm. 

c. Gây lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm. 

D. Gây ức chế lột xác của sâu bướm, ức chê sâu biến thành nhộng và bướm. 
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3. Gợi ý trá lòi các cãu hỏi sách giáo khoa 

Mục I: Các hoocmon ánh hướng lên sinh trư<'mg và phát trièn cua động vật 

có xương sòng 

V- Người bé nhó là hậu quá do tuyến yên tiết ra quá ít hoocmon sinh trường 

vào giai đoạn trẻ em, còn người khổng lồ là hậu quá do tuyên yên tiết ra quá 

nhiểu hoocmon sinh trường vào giai đoạn trẻ em. Sở dĩ có hậu quà như vậy là 

do khi hoocmon sinh trưởng được tiết ra quá nhiều vào giai đoạn tré em dẫn đến 

tăng cường quá trình phân chia tê bào, tăng sô lượng tế bào và tăng kích thước 

tế bào (qua tăng tổng hợp protein và tăng cường phát triển xương). 

- Iốt là một trong hai thành phân cấu tạo nên tiroxin. Thiếu iốt sẽ dẫn đến 

thiếu tiroxin dẫn đến làm giảm quá trình chuyên hoá và giảm sinh nhiệt ờ tè bào 

nên động vật và người chịu lạnh kém, ngoài ra còn làm giảm quá trình phân 

chia và lớn lên của tế bào, hậu quả là trẻ em và động vật non chậm lớn hoặc 

ngững lớn, não ít nếp nhăn, số lượng tế bào não giảm, dẫn đến đán độn. 

- Gà trống con sau khi bị cắt bo tinh hoàn thì phát triển không bình thường, 

mào nhỏ, không biết gáy, mất bản năng sinh dục, béo lên, vì hoocmon do tinh 

hoàn tiết ra kích thích quá trình sinh trưởng và hình thành các đặc điểm sinh 

dục thứ cấp. 

Mục II: Ảnh hưởng hoocmon lèn sinh trướng và phát triến của dộng vật 

không xương sòng 

V - Juvenin phối hợp với ecđixơn gây lột xác ở sâu bướm, ức chế biến đối 

sâu thành nhộng và bướm, ecđixơn kích thích lột xác và biến dổi sâu thành 

nhộng và bướm. Sâu bướm có thể lột xác nhiểu lẩn là do tác dụng của 

ecdisơn, nhưng không thê biến đối thành nhộng và bướm được là do tác 

dụng ức chế của juvenin. Khi nồng dộ juvenin giảm dán, không còn gây tác 

dụng ức chế nữa, thì ecdixơn biến sâu thành nhộng và nhộng thành bướm. 

Cảu hỏi và bài tập cuối bài 

Câu 1: Các hoocmôn ảnh hưởng lên sinh trướng và phát triển của động vật có 

xương sống chủ yếu là hoocmôn sinh trường của tuyến yên, tirôxin cùa 

tuyến giáp, testỏstêron của tinh hoàn, estrôgen cùa buồng trứng 

Càu 2: Các hoocmon: hoocmôn sinh trường của tuyến yên. tiróxin cùa tuyến 

giáp, testôstêron của tinh hoàn, estrôgen cùa buồng trứng có thêv ánh 
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hướng đến sinh trướng và phát triển cua động vật có xưưng sống là do: 

Tăng cường quá trình tống hợp protein. do dó kích thích quá trinh phán 

bào và tăng kích thước tẽ hào, vì vậy làm táng cường sự sin' ’~ướng cùa 

cư thê. 

Ctin ỉ; Các hoocmôn ánh hưcVng lên sinh trường và phát triên cùa động vật 

không xương sổng là ecđixcm, juvenin, hoocmôn não. 

Cún 4: Vào thời kì dậy thì, vùng dưới đói thõng qua tuyến yên kích thích tinh 

hoàn tăng cường sàn xuất testostêrôn và kích thích buồng trứng tăng cường 

sán xuất estrògcn, làm biến đổi thế chất và tâm sinh lí trẻ em. 

Gài 39 

ẢNH HƯỚNG CỨA MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

SINH TRƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN CỨA ĐỘNG VẬT 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Thức ân là tác nhân mạnh nhất ánh hưởng lẽn quá trình sinh trưởng và phát 

triến của dộng vật và người. Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn là các 

thành phần tạo nên tê bào mới, đông thời là nguồn cung cấp năng lượng cho 

các hoạt dộng sống của cơ thê. 

- Nhiệt độ môi trường quá cao hoặc quá thấp làm cho cơ thc phải tiêu tốn 

năng lượng cho chống lạnh hoặc chổng nóng và làm cho hoạt động của các 

hệ thông en/.im bị rối loạn dẫn đến làm chậm quá trình sinh trường và phát 

triển. 

- Độ âm cao phôi hợp với nhiệt dộ thấp làm chậm quá trình sinh trường và 

phát triển cùa động vật. 

- Ánh sáng ánh hưởng dến quá trình sinh trướng và phát triển thông qua tác 

dộng lên quá trình chuyên hoá canxi thành xương và bổ sung nhiệt cho dộng 

vật khi trời lạnh. 

- Rất nhiều tác nhân của môi trường như rượu, thuốc lá... có thê làm chậm quá 

trình sinh trướng và phát triển của phôi thai người, gáy nên dị tật ở trẻ em. 
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B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giải 

1. So sánh sự phát triển giữa thực vật và động vật? 

2. Muốn động vật sinh trường và phát triển tốt cần chú ý những điểm gì? 

3. Hầu hết các loài chim đểu ấp trứng - ấp trứng có tác dụng gì? 

2. Các câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1: Mục đích các biện pháp cải tạo sự sinh trưởng và phát triển cùa vật nuôi? 

A. Tạo ra nhiểu giống vật nuôi mới. 

B. Tạo ra những giống vật nuôi cho năng suất cao nhất, trong thời gian 

ngắn nhất. 

c. Tạo nhiều giống vật nuôi thích nghi với điểu kiện địa phương. 

D.Thu được sản phẩm tối đa với chi phí tối thiểu. 

Càu 2: Vì sao đối với động vật hằng nhiệt khi trời rét thì sinh trưởng và phát triến 

bị ảnh hưởng? 

A. Vì thân nhiột giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể, sinh sản giám. 

B. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể tăng tạo nhiều 

năng lượng để chống rét. 

c. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm làm hạn chế 

tiêu thụ năng lượng. 

D. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm, sinh sản 

tăng. 

Câu 3: Các nhân tố môi trường có ảnh hưởng rõ nhất vào giai đoạn nào trong quá 

trình phát sinh cá thể? 

A. Giai đoạn phôi thai. 

B. Giai đoạn sơ sinh. 

c. Giai đoạn sau sơ sinh. 

D. Giai đoạn trưởng thành. 

Câu 4: Vì sao dối với động vật biến nhiệt khi trời rét thì sinh trưởng và phát triển 

bị chậm? 

A. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm làm hạn chế 

tiêu thụ năng lượng. 

B. Vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể tăng tạo nhiểu 

năng lượng đê chống rét. 
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('. Vì thân nhiệt giám làm cho sự chuyến hoá trong cơ thè giam, sinh sàn 

lãng. 

D. Vì thâu nhiệt giảm làm cho sự chuyến hoá trong cơ thế, sinh sàn giám. 

Câu 5: Tại sao tắm vào lúc ánh sáng yếu cỏ lợi cho sự sinh trường và phát triển 

của trẻ nhó? 

A. Vi tia tử ngoại làm cho tiến vitamin D chuyên hoá thành vitamin D có vai 

trò chuyên hoá natri đế hình thành xương. 

B. Vi tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D chuyến hoá thành vitamin D có vai 

trò chuyên hoá canxi đê hình thành xương. 

c. Vi tia tứ ngoại làm cho tiền vitamin D chuyển hoá thành vitamin D có vai 

trò chuyển hoá kali để hình thành xương. 

D. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D chuyên hoá thành vitamin D có vai 

trò oxi hoá đế hình thành xương. 

Càu 6: Điểu nào không đúng với vai trò của thức ăn đối với sinh trướng và phát 

triển của động vật? 

A. Làm tàng khả năng thích ứng của cơ thể đôi với mọi điều kiện bát lợi của 

môi trường 

B. Gia tăng phân bào tạo nên các mô, các cơ quan và hệ cơ quan, 

c. Cung cấp nguyên liệu để tổng hợp các chát hữu cơ. 

D. Cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của cơ thế. 

Càu 7: Các ycu tô bcn trong ánh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động 

vật? 

A. Tính di truyền. 

B. Giới tính. 

c. Các hoocmôn sinh trưởng và phát triển. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Càu 8: Đặc điếm về sinh trưởng và phát triển nào do tính di truyền quyết 

định? 

A. Điểu hoà tổc độ lớn và giới hạn lớn. 

B. Điều hoà sự sinh sản. 

c. Năng suất vật nuôi. 

D. Các bộnh vé nhiễm sắc thê. 

Cáu 9: Nhân tò quan trọng điểu khiển sinh trường và phát triển ở động vật là 

A. Nhân tô di truyền 

B. Hoocnion 
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c. Thức ãn 

D. Nhiôt độ và ánh sáng 

Câu 10: Các yếu tô bên ngoài ánh hưởng tới tốc độ sinh trưởng và phát triến 

của động vật? 

A. Thức ăn, yếu tô' môi trường (nước, muối khoáng, ánh sáng, nhiệt độ). 

B. Điểu kiện chăm sóc. 

c. Các hoocmôn. 

D. Đặc tính di truyền. 

Càu 11: Trong cơ thể, protein không có vai trò nào? 

A. Là thành phẩn cấu tạo cùa tế bào. 

B. Cung cấp năng lượng. 

C. Bào vộ và cách nhiệt. 

D. Chuyên hoá thành gluxit. 

Câu 12: Vitamin A có tác dụng gì? 

A. Chống khô mắt. 

B. Chông thiếu máu. 

c. Chống bệnh tô phù. 

D. Chống còi xương. 

Câu 13: Điều nào sau đây là sai? 

, A. Vitamin D chống còi xương. 

B. Vitamin E chống sảy thai, 

c. Vitamin K chống tê phù. 

D. Vitamin c chống chảy máu. 

Câu 14: Trong cơ thể, lipid khòng có vai trò nào? 

A. Là thành phán cấu tạo của tế bào 

B. Cung cấp năng lượng 

c. Báo vệ và cách nhiệt 

D. Chuyến hoá thành protein 

Câu 15: Trong cơ thể, nước không có vai trò nào? 

A. Vận chuyên các chất 

B. Là thành phần cấu tạo cùa tế bào 

C. Là môi trường của các phản ứng 

D. Cung cấp nàng lượng 
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3. íỉựi V trá lời các càu hoi sách giáo khoa 

V- Thức ăn có thế ánh hướng mạnh lên sinh trướng và phát tricn cùa động vật 

vì: các chát dinh dưỡng có trong thức ăn là nguyên liệu dược cư thô sứ dụng dè 

tàng sò lượng và kích thước tê hào, hình thành các cơ quan và hệ cơ quan, các 

chát dinh dưỡng còn là nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của 

dộng vật. 

- Nhiệt độ xuống thấp (trời rét) lại có thê ảnh hướng lên sinh trường và phát 

triển cùa dộng vật biến nhiệt và hằng nhiệt vì: 

+ Đòi với dộng vật biến nhiệt: nhiệt độ xuống thấp làm thân nhiệt của dộng vật 

giám theo, các quá trình chuyến hoá trong cơ thc giám thậm chí bị rỏi loạn, các 

hoạt dộng sống của động vật như sinh sán, kiêm ăn... giám. Điểu này làm quá 

trình sinh trướng và phát triền chậm lại. 

+ Đôi với dộng vật hằng nhiệt: khi nhiệt độ xuống thấp, do thân nhiệt cao hơn 

nhiều so vói nhiệt độ môi trường nên động vật mất đi rất nhiều nhiệt vào môi 

trường xung quanh. Đc bù lại sỏ nhiệt lượng dã mất và duy trì thán nhiệt đn dinh, 

cơ chế chống lạnh dược tăng cường, quá trình chuycn hoá ờ tố bào tăng lên, các 

chất bị ôxi hoá nhiéu hơn, nếu không dược ăn dầy đù đế bù lại các chất dã bị ỏxi 

hoá (tăng khiiiu phấn ăn so vói các ngày bình thường) dộng vật sẽ bị sút cân và dẻ 

mắc bệnh, thậm chí có thê chết. Tuy nhiên, vào những ngày trời rét, nếu được ăn 

uống dấy đũ dộng vật sẽ tăng cân do cơ thè tâng cường chuyến hoá và tích lũy 

các chất dự trữ dế chống rét. 

- Tác dụng cùa ấp trứng ớ các loài chim: Phái chi có thê phát triển trong điểu kiện 

nhiệt dộ thích hợp trong một thời gian nhất định giúp hợp tứ phát triển bình 

thường. 

Càu hỏi và bài tập cuối bài 

Ciin /. Vào những ngày mùa dông, khi nhiệt dộ xuống tháp, cần phái cho gia súc 

non ăn nhiều hơn vì đế bù lại số nhiệt lượng đã mát và duy trì thân nhiệt ổn 

dinh, cơ chế chống lạnh dược tăng cường, quá trình chuyến hoá ở tế bào tàng 

lên, các chất bị ỏxi hoá nhiều hơn, nếu không được ăn đẩy đú dê bù lại các 

chất dã bị ôxi hoá (tăng khâu phấn ăn so với các ngày bình thường) động vật 

sẽ bị sút cân và dễ mắc bệnh, thậm chí có thế chết. 

Cừu 2: Tắm nắng cho trẻ khi ánh sáng yếu giúp đấy mạnh quá trình hình thành 

xương của trẻ. Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D chuyên thành vitamin D, 
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có va) trò trong chuyển hoá canxi để hình thành xương, qua đó ánh hương lên 

quá trình sinh trướng và phát triển cùa trẻ. 

Gợi ý thực hành 

XEM PHIM VỂ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 

1. Một sổ diéu lưu ý trước khi xem phim 

- Quá trình phân chia tế bào, hình thành các cơ quan ở giai đoạn phôi thai. 

- Ọuá trình sinh trưởng và phát triển của động vật dó thuộc loài nào (không qua 

biến thái, qua biến thái hoàn toàn, không hoàn toàn) 

- Các giai đoạn sinh trường và phát triển chủ yếu 

- Nêu thêm ví dụ cho mỗi hiện tượng trên 

2. Khi xem phim học sinh cần lưu ý ràng phim chỉ đứợc chiếu lại một lần, 

do đó cần tập trung quan sát kỹ các chi tiết. 

3. Hướng dản viết thu hoạch 

- Viết báo cáo tóm tắt về các giai đoạn sinh trưởng và phát triển chủ yếu 

của loài động vật đó (hoặc một sô' loài động vật) trong phim 
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<;iớl THIỆl MỘT SÒ ĐỂ KIẾM TRA Clổl CHI Om; 

ĐỂ SỔ 1: 

Họ tèn học sinh:. 

Lớp:.11A.... 

Để chẩn: 

Đé lé: o 
BÀ ĩ KIỂM TRA VIẾT 

C7hòi //*'«/# lòm hài: 45 phút) 

Câu I. Hãy nêu khái niệm sinh trưởng cùa thực vật. Sinh trường của 

thực vật có dặc điểm gì? 

Câu 2. Testôstêron của tinh, hoàn có vai trò như thế nào đối với sinh 

trướng và phát triển của động vật có xương sông? 

ĐỂ SỐ 2: 

Họ tên học sinh:. 

Lớp:.I IA. 

Để chẵn: / \ 

Để lẻ: _) 

Câu Ị. Phân biệt quá trình sinh trường sơ cấp và sinh trường thứ cấp ở 

thực vật. Cho ví dụ? 

Câu 2. Hãy nêu vai trò của hoocmôn đôi với sinh trưởng và phát triển 

cùa động vật. 

Đièm 

BÀI KIỂM TRA VIẾT 

(~7hời I/ŨIII lòm hài: 45 phát) 
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ĐỂ SÒ 3: 

Điếm G> 

Ho tên hoc sinh:. 

Lớp... .1 IA. BÀI KIỂM TM , VIẾT 

Đé chẩn: 

Để lé: Q_ 

C~Jhìiì t'/ùm tùm biù. ĩ 4 5 phát) 

Câu 1. Anh (chị) hãy phân tích mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển 

ở thực vật. Cho ví dụ. 

Câu 2. Hãy nêu các biện pháp đê giúp động vật sinh trương và phát 

triển tôt? 

t)Ể SỐ 4 

Điểm o 

Họ tên 1 hoe sinh:. 

Lóp:.. .11A. BÀI KIỂM TRA VIẾT 

Để chẩn: 

Đổ lé: o_ 

Ị'7hò'ì t/itm tàm bùi: 4 5 phút) 

Câu 1. Hãy trình hà) ' những hình thức sinh trưởng và phát triển ớ động 

vật. Thế nào sinh trướng phút triển quii 1 biến thái? Cho ví dụ. 

Câu 2. Anh (chị) hãy so sánh sự phá it triển giữa thực vật vỉ \ dộng vật? 
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Chương IV 

SINH SẢN 

Nội dung < 11(1 < hưoiig gn 'ì dúẹn I(' sinh sòn, một I Inh năng (/Itan trọng 

dam hàu cho loài rốn tại rà /thà: triết) Hen tụt Gồm những kliái niệm, (lặc 

di tán. cơ sờ tế hào hoe. líu. nhược (liếm cùa tát lùnlt thức sinh sàn rô tinh rà 

hữu tinh (lõi rớt sự nliót triến cua loài. C(f chè diêu hòa sinh sán rà ứng 

(lung các kiên tinh rè sinh sàn reo ti ực tiền trồng trọt, chăn nuôi, cũng như 

việt chàm sóc sứt kliòc rà sinh dè cú kè hoạch ( lia con người. 

A. SINH SẢN Ỏ THỰC VẬT 

BẢI 41 

SINH SẢN VÓ TÍNH 0 THỊ c VẬT 

A TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Sinh sán là quá trình tạo ra các cá thể mới đàm báo cho sự phát triển liên 

tục của loài. 

- Sinh sán vô tính ờ thực vật là kieu sinh san không có sự hợp nhất các giao 

tử đực và cái (không có sự tái tổ hợp di truyền), con cái giống nhau và giống 

mẹ 

Các hình thức sinh sản vỏ tính ò thực vật: 

+ Sinh sán giản dơn 

+ Sinh sàn bào tử 

+ Sinh sản sinh dưỡng. Sinh sán sinh dưỡng tự nhiên và sinh sản sinh 

dưỡng nhan tạo. 

- Vai trò của sinh sản vô tính đối với dời sông I V: Giúp cây duy trì nòi 

giỏng. Song qua dược mùa bát lợi ờ dạng thân, củ, thăn, rễ, căn hành. Phát 

tricn nhanh khi gặp điều kiện thuận lợi 

Phương pháp nhân giống vô tính (nhân giống sinh dưỡng) giúp giữ nguyên 

các đặc tính di truyền của cây mẹ nhờ cơ chế nguyên phân. Rút ngắn dược 

thcti gian phát triển của cây, sớm cho thu hoạch. 

- Ý nghĩa: Vừa bảo dám được các tính trạng di truyền mong muốn vừa dưa 

lại hiệu quá kinh tế cao như: nhân nhanh với số lượng lớn cây giông nông 
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lâm nghiệp quý; tạo giống cây sạch bệnh; phục chế giống cây quý đang bị 

thoái hoá. Giá thành thấp, hiệu quà kinh tế cao. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giáỉ 

1. Đặc trưng của sinh sản vô tính? Vì sao nói sinh sản vô tính ỏ thực vật là 

rường cột của nén nông nghiệp hiện đại? 

2. Hãy nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật? Cho ví dụ. 

3. Hãy nêu vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và đối với 

sản xuất của con người. 

2. Các câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1: Sinh sản vô tính là 

A. Tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp giao từ từ hai nguồn 

khác nhau. 

B. Tạo ra cây con gióng cây mẹ, không có sự kết hợp giao tử từ hai 

nguồn khác nhau. 

c. Tạo ra cây con giông cây bô và mẹ, có sự kết hợp giao từ từ hai 

nguồn khác nhau. 

D. Tạo ra cây con mang những tính trạng giống cây mẹ, có sự kết hợp 

giao tử từ hai nguồn khác nhau. 

Cảu 2: Đa sô' cây ăn quả được trồng trọt mở rộng bằng phương pháp 

A. Gieo từ hạt 

B. Ghép cành 

c. Giâm cành 

D. Chiết cành 

Câu 3: Sinh sán bằng bào tử có ờ những ngành thực vật nào? 

A. Rêu, Hạt trần 

B. Rẻu, Quyết 

c. Quyết, Hạt kín 

c. Quyết, Hạt trần 

Càu 4: Tại sao ớ cây ăn quà lâu nãm người ta thường chiết cành? 

A. Vì dẽ trồng, ít công chăm sóc 

B. Vì đê’ nhân giống nhanh và nhiều 

C. Vì đê tránh sáu bênh gây hại 
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D Vì rút ngắn thời gian sinh trướng, sớm thu hoạch và biết trước dặc 

tính cứa quá. 

Càu 5: Trong thiên nhiên, cây gừng sinh sán bằng 

A Rẻ phu. 

B Lóng 

c. Thân bò 

D. Thân rỗ 

('âu 6: Sinh sàn bằng bào từ là 

A. Tạo ra thế hệ mới từ bào từ được phát sinh ớ những thực vật có sự 

xen kẽ thò hệ bào tử thê và giao tử thể. 

B. Tạo ra thê hệ mới từ bào tử được phát sinh do nguyên phân ở những 

thực vật có sự xen kẽ thê hệ bào tử thê và giao tử thế. 

c. Tạo ra thế hệ mới từ bào tử dược phát sinh do giám phân ớ pha giao 

tử thê của những thực vật có sự xen kẽ thế hệ bào tử thê và g:ao tử thê. 

D. Tạo ra thê hệ mới từ hợp tử được phát sinh ở những thực vật có sự 

xen kẽ thế hệ bào tử thê’ và giao tử thé. 

Câu 7: Đặc điôm của bào tử là 

A. mang bộ nhiễm sắc thế lưỡng bội và hình thành cây đơn bội. 

B. mang bộ nhiỗm sắc thê đơn bội và hình thành cây lưỡng bội. 

c. mang bộ nhiễm sắc thê dơn bội và hình thành cây đơn bội. 

D. mang bộ nhiễm sắc thế lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội. 

Câu 8: Đặc diêm nào không phải là tru thế của sinh sàn hữu tính so với sinh 

sản vô tính ờ thực vật? 

A. Có khả năng thích nghi với điểu kiện môi trường biến đổi. 

B. Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giông và 

tiến hoá. 

c. Duy trì những tính trạng tốt vể mặt di truyền. 

D. Là hình thức sinh sản phổ biến 

Càu 9: Vì sao phải cắt bỏ hết lá ớ cành ghcp? 

A. Vì dê tránh gió mưa làm lay cành ghép. 

B. Vì đê tập trung nước nuôi cành ghép. 

c. Vì dè tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cáp cho lá. 

D. Vì dê loại bó sâu bệnh trên lá cây. 
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Câu 10: Điổu nào không đúng với ưu điếm của phương pháp nuôi cấy mô? 

A. Phục chế giống cây quý, hạ giá thành củy con nhờ giám mặt bằng 

sản xuất. 

B. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh, 

c. Duy trì những tính trạng mong muôn về mặt di truyển. 

D. Dẻ tạo ra nhiều biến dỊ di truyền cung cấp cho chọn giống. 

Câu 11: Bào tử có đặc điếm là 

A. Tạo ra được nhiểu cá thế của một thế hệ, dược phát tán chi nhờ nước, 

đàm bảo mở rộng vùng phán bô' của loài. 

B. Tạo ra được ít cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước 

đảm bảo mở rộng vùng phân bô của loài. 

c. Tạo ra dược nhiểu cá thê của một thế hẻ, được phát tán chi nhờ gió 

đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài. 

D. Tạo ra được nhiều cá thê của một thê hệ, được phát tán nhờ gió, 

nước đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài. 

Câu 12: Sinh sản sinh dưởng là 

A. Tạo ra cây mới từ một phần cơ quan sinh dưỡng ở cây. 

B. Tạo ra cây mới chỉ từ rễ của cây. 

c. Tạo ra cây mới chí từ một phần thân của cây. 

D. Tạo ra cây mới chỉ từ lá của cây. 

Câu 13: Ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô? 

A. Góp phần tạo nhanh giông mới. 

B. Tạo nhiéu giống cây trồng nhanh, sạch bệnh. 

c. Tạo nhiểu giống cây cho năng suất cao, phẩm chất tốt. 

*' D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 14: Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo là 

A. hiện tượng hình thành cơ thể mới từ một phần của cơ quan sinh 

dưỡng. 

B. sự sinh sản từ một bộ phận cắt rời tạo nôn cơ thể mới do con người 

thực hiện. 

c. hình thức nhân giông cây trồng do con người tạo ra. 

D. hình thức sinh sản chủ yếu dựa trên nguyên phân đê tạo ra cơ thê 

mới. 
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( au 15: Sinh sán sinh dưỡng lự nhiên là 

A. hiện lượng hình thành cơ thc mới từ một phấn cún cơ quan sinh 

dưỡng (rề, thân, lá) 

B quá trình tạo ra các thố hộ mới dám háo cho sự tồn tại cún loài, 

c. hình thức phân chia cơ thế mẹ thành hai cơ thc mới. 

D. hình thức tạo ra cơ thê mới đa dạng vé đặc điếm di truyền. 

3. (ỉợi ý trá lời các câu hỏi sách giáo khoa 

Mục II.2: Các hình thức sinh sán vô tính ớ thực vật 

V- Một sô thực vật có hình thức sinh sàn bằng bào tử như: Rcu, dương xi, cỏ 

tháp bút 

- Các con đường phát tán cún bào tử: gió, nước, động vật 

- ỈCtnh thức sinh sán bằng bào tử có uu dicm hơn hình thức sinh sàn gián 

đơn đó là: tạo ra được nhiều cá thể (nhiều bào tứ) của một thế hệ, bào tử 

được phát tán nhờ gió, nước đám bào mớ rộng vùng phân bố của loài. 

Mục 11,3: Phương pháp nhãn giông vò tính 

V- Các phương pháp nhản giông vò tính có trôn hình 43 SGK: Ghép chổi (ghcp 

mắt), ghcp cành. Các phương pháp không có trên hình 43 SGK: chiết cành, 

giám cành, trồng hom, trổng củ... 

- Phai cất bó hết tất cá lá ớ cành ghép vì: dế giám mất nước qua con dường 

thoát hoi nước nhàm tập trung nước nuôi các tế bào cành ghcp, nhất là các tê 

bào mô phân sinh. 

- Thao tác băt buộc phái làm khi ghcp chồi cũng như ghép cành: Phái bucK 

chặt mãt ghcp cũng như cành ghép vào gốc ghép dê mô dần (mạch gồ và líbe) 

nhanh chóng nối liền nhau đám báo thông suốt cho dòng nước và các chất dinh 

dưỡng từ gốc ghép đến được tế bào của cành ghcp hoặc mắt ghcp dược dẻ dàng. 

- So với cây mọc từ hạt, cành chiết và cành giâm có những um diêm như: Giữ 

nguyên dược tính trạng tốt mà ta mong muốn, thời gian cho thu hoạch quá hoặc 

sản phâm ngán vì cây từ cành giâm và cành chiết sớm cho hoa, kết quá. 

Mục 11.4: Vai trò cua sinhi sán vỏ tính đỏi với đời song thực vật và con ngươi. 

- Sinh sán võ tính giúp cây duy trì nòi giống, song qua được mùa bát lợi ờ dạng 

thíln củ. thân rễ, căn hành VÌ1 phát triển nhanh khi gặp điểu kiện thuận lợi. 

- Vai trò của hình thức sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nóng nghiệp là rất 

quan trọng. Hình thức sinh sản sinh dưỡng vừa bảo dảm dược các tính trạng 
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di truyền mong muốn vừa đưa lại hiệu quả kinh tế cao như nhân nhanh VÓI 

số lượng lứn cây giống nông lâm nghiệp quý; tạo giống cây sạch hênh; phục 

chếgiớng cây quý đang bị thoái hoá; giá thành thấp, hiệu quá kinh tê cao. 

Câu hỏi và bài tập cuổi bài 

Câu 1: Sinh sản là quá trình tạo ra các cá thẻ mới đảm bào cho sự phát triển 

liên tục của loài. 

Câu 2: Sinh sản vô tính ở thực vật là kiểu sinh sản không có sự họp nhất các 

giao tử đực và cái (không có sự tái tổ hợp di truyền), con cái giống nhau 

và giống mẹ 

Câu 3: Có thể trả lời câu hỏi bằng bảng sau 

Cóc lùnli thức sinh 

sàn vô tính à thực vật 
Đặc diểtn Một sỏ ví dụ ứ thực vật 

Giản đơn 

Cơ thê mẹ tự phân 

thành các phán, mỗi 

phấn -> cá thể mới 

Loài tảo Chlorcllu sp tò 

bào mẹ —> 4 tế bào con 

Bào tử 

Cơ thê mới được sinh ra 

từ bào tử, bào tử lại 

được hình thành trong 

túi bào tử từ thê bào tử. 

Rêu, dương xi 

Sinh 

dưỡng tự 

nhiên 

Rễ 

Cơ thê mới được sinh ra 

từ một bộ phận (rể, 

thân, lá) của cơ thê mẹ 

Khoai lang (rõ cú) 

Thân 

Thản cu (khoai tay), 

thân rẻ (cò gâu), thân 

bò (rau má), càn hành 

(hành, tói...) 

Lá Lá thuốc bóng 

Câu 4: Các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật đang được sử dụng 

trong nông nghiệp: Giâm, chiết cành, ghép chổi (ghép mắt), ghép cành, 

hom, trồng củ, nuôi cấy I11Ô và tế bào thực vật. 

Câu 5: Phải cắt bỏ bớt lá ở gốc ghép vì: để giảm mất nước qua con đưòng thoát 

hơi nước nhằm tập trung nước nuôi các tế bào cành ghép, nhát là các tê bào 

mô phân sinh. Không cất hết lá ở gòc ghép là để cây có thế tiến hành 

quang hợp, tổng hợp chất hữu cơ nuôi sống hệ rẽ của gốc ghép và các phần 

khác của cây. 
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Ròi 42 

SINH SẢN Hĩm TÍNH Ớ THỤC VẬT 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Sinh san hữu tính là hình thức sinh sản có sự hợp nhất của giao tử đực (n) 

và giao tử cái (n) thành họp tử (2n) thông qua thụ tinh. 

- Đặc trưng của sinh sản hữu tính: Luôn có quá trình hình thành và hợp nhít cùa 

các giao tử đực cái tạo nên cá thế mới, luôn có sự trao đối, tái tổ hợp của 2 bộ 

gen. Luôn gắn liền với giảm phân đè tạo giao tử. 

- Sinh sản hữu tính ưu việt hon so với sinh sản vô tính: Tăng khả năng thích 

nghi của thê hệ sau đối với mỏi trường sông luôn biến đổi. Tạo sự đa dạng về 

mặt di truyổn và cung cấp nguồn nguyên liệu cho chọn gióng và tiến hoá. 

- Cấu tạo hoa gồm 2 bộ phận chính: Nhị có cuống nhị, bao phấn (chứa hạt 

phấn) và nhuy có đầu nhuỵ, vòi nhuỵ và bầu nhuỵ 

- Quá trình hình thành hạt phấn: Từ mỗi I tê bào mẹ trong bao phấn (2n) 

giám phán hình thành 4 tiêu bào tử dem bội (n). Mỗi tế bào con đem bội tiên 

hành một lấn nguyên phân không cân đối đê hình thành nên cấu tạo đa bào 

dơn bội gọi là hạt phấn (thê giao tử đực). Hạt phân có 2 tế bào (tê bào bé là 

tê bào sinh sàn và tế bào lớn là tế bào ông phấn) dược bao bọc bởi một vách 

chung dày, màu vàng. Hạt phân là thê giao tứ đực. 

- Sự hình thành túi phôi: Từ mỗi một tê bào mẹ (2n) của noãn giảm phán 

hình thành 4 tế bào con (n) xếp chồng lên nhau, 3 tế bào dưới tiêu biến, I tê 

bào sóng sót. Tế bào sống sót này sinh trướng dài ra thành hình ovan và thực 

hiện nguyên phân 3 lần liên tiếp tạo nên cáu trúc gồm 7 tế bào và 8 nhân gọi 

là túi phôi chứa: noãn cdu đơn bội (tế bào trứng), nhân phụ (2n), 2 tê bào 

kèm, 3 tế bào dôi cực. Túi phôi là thê giao tử cái. 

- Quá trình thụ phấn và thụ tinh: 

+ Thụ phán là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến đđu nhuỵ của hoa 

cùng loài. Có các hình thức, tự thụ phấn và giao phấn. Tác nhân là gió 

hoặc côn trùng. 

+ Thụ tinh là sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo hợp tử. 

- Khi ông phán qua lỗ noãn vào túi phôi. Nhân tế bào ống phấn tiêu biến. 

Nhân tế bào sinh sản nguyên phân một lần hình thành 2 giao tử đực (tinh 

trùng). Giao tử đực thứ nhất (n) kết hợp với noãn (n) tạo thành hợp tử (2n) 
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và phát triển thành phôi. Giao tử đực thứ hai (n) kết hợp với nhân phụ (2n) 

hình thành phôi nhũ (3n). Sự thụ tinh như trên là thụ tinh kép và không cán 

nước. . 

- Quá trình hình thành hạt và quả: Noãn sau khi thụ tinh sẽ tạo thành hạt (vò, 

phôi, phôi nhũ). Có 2 loại hạt: Hạt nội nhũ (hạt cây I lá mầm) có nội nhũ chứa 

chất dinh dưỡng dự trữ. Hạt không nội nhũ (hạt cây 2 lá mầm) có chất dinh 

dưõrng dự trữ trong lá mầm. Quả do bầu nhuỵ phát triển thành. 

B PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

i. Các bài tập tự giải 

1. So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật? 

2. Hây trình bày quá trìrih thụ tinh ở thực vật. 

3. Trình bày sự hình thành hạt. Quả dừa thuộc loại quả gì? 

2. Các câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1: Sinh sản hữu tính ờ thực vật là gì? 

A. Là quá trình chuyển hạt phấn lên đáu nhuỵ. 

B. Là quá trình tạo quả và hạt. 

c. Là hình thức tạo cây mới do sự kết hợp của giao tử đực (n) và giao tử 

cái (n) tạo hợp tử 2n. 

D. Là quá trình thụ tinh xảy ra ở đầu nhuỵ. 

Câu 2: Tính ưu việt của sinh sản hữu tính? 

A. Đơn giản, dễ thực hiện. 

B. Tăng khá năng thích nghi của thế hệ sau đối với điều kiện môi 

trường luôn thay dổi. 

c. Tạo nhiều biến dị tổ hợp. 

D. Cả B và C đúng. 

Càu 3: Sinh sản hữu tính khác sinh sản vô tính? 

A. Có hình thành giao tử. 

B. Có sự kết hợp của các giao tử đực và cái. 

c. Có sự thụ tinh tạo thành hợp từ. 

D. Cả A, B và c đúng. 

Câu 4: Thế nào là thụ phấn? 

A. Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ. 

B. Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với bầu nhuỵ. 
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c Là hiện tượng hạt phán náy mầm ờ vòi nhuỵ. 

D. Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với noãn. 

Cáu 5: Thế nào là hoa tự thụ phân? 

A. Là hạt phấn của hoa nào rơi đúng vào đầu nhuỵ cúa hoa đó. 

B. Là hiện tượng hạt phấn của hoa này rơi vào đáu nhuỵ hoa khác. 

c. Là hiện tượng hạt phấn náy mầm thành ống phấn chui vào bầu nhuỵ. 

D. Là hiện tượng hạt phấn chuyên từ đầu nhuỵ vào vòi nhuỵ của chính 

hoa dó. 

Câu 6: Thế nào là hoa giao phấn? 

A. Hạt phấn chuyên từ dầu nhuỵ xuống vòi nhuỵ cùa cùng một hoa. 

B. Hạt phấn của hoa này rơi vào đđu nhuỵ của hoa khác. 

c. Hạt phấn của hoa này rơi đúng vào đầu nhuỵ cùa hoa đó. 

D. Hạt phấn chuyên từ vòi nhuỵ xuống bầu nhuỵ của cùng một hoa. 

Câu 7: Sự thụ tinh là 

A. quá trình hợp nhất của hai nhân tinh trùng với một tế bào trứng. 

B. sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của tế bào sinh dục đực 

và cái tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội. 

c. hiện tượng hạt phấn chui vào tiếp xúc với noãn. 

D. hiện tượng hợp nhất tinh trùng với một tê bào trứng. 

Câu 8: Thụ tinh ở thực vật có hoa là 

A. sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thế đơn bội của giao tử dực và cái trong 

túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thê lưỡng bội. 

B. sự kết hợp nhân của giao từ đực và cái trong túi phôi tạo thành hợp tử 

có bộ nhiễm sắc thê lưỡng bội. 

c. sự kết hợp hai nhân cùa giao tử đực vo, ..hân của trứng và nhãn cực 

trong túi phôi tạo thành hợp tứ 

D. sự kết hợp hai tinh từ với trứng ờ trong túi phôi. 

Câu 9: Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần 

ph;ìn bào? 

A. 1 lần giám phân và 2 lần nguyên phân. 

B. 1 lần giám phân và 1 lần nguyên phân, 

c. 2 lần giám phân và 1 lán nguyên phân. 

D. 2 lấn giám phân và 2 lán nguyên phân. 

Cáu 10: Bộ nhiẻm sắc thê ớ các tế bào có mặt trong sự hình thành túi phôi ớ 

thực vật có hoa như thc nào? 
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A. Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; tê bào đối cực, tế bào kèm, tế bào 

trứng, nhân cực đều mang n. 

B. Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đôi eựr đéu mang 2n; tế bào kèm, tê bào 

trứng, nhân cực đéu mang n. 

c. Tế bào mẹ mang 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trúng, 

nhân cực đểu mang n. 

D. Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm đều mang 2n; tế bào 

trứng, nhân cực đều mang n. 

Câu 11: Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lấn 

phân bào? 

A. 1 lẩn giảm phủn và 1 lần nguyên phàn. 

B. 1 lần giảm phân và 2 lần nguyên phân, 

c. 1 Iđn giảm phán và 3 lần nguyên phân. 

D. 1 lẩn giảm phân và 4 lần nguyên phân. 

Càu 12: Tự thụ phấn là 

A. sự thụ phấn của hạt phân cây này với nhụy của cây khác cùng loài 

B. sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác khác loài 

c. sự thụ phất* của hạt phấn vóri nhụy của cùng hoa hay khác hoa của cùng 

một cây. 

D. sự kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác. 

Càu 13: Điều nào không đúng khi nói vể quả? 

A. Quả là do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyên hoá thành. 

B. Quả không hạt đều là quả đơn tính 

c. Quả có vai trò bảo vệ hạt. 

Đ. Quả có thể là phương tiện phát tán hạt. 

Câu 14: Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là 

A. sự kết hợp nhân của hai giao tử đực và cái trong túi phôi hình thành 

hợp tử. 

B. sự kết hợp nhân cúa hai giao tử đực vói nhân của trứng và nhàn cực 

trong túi phôi hình thành hợp tử và nhân nội nhũ. 

c. sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thê’ dơn bội của giao tử đực và cái trong túi 

phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội. 

D. sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ớ trong túi phôi. 

Câu 15: Thụ phấn chéo là 

A. sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác loài 
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B. sự thụ phân của hạt phân cây này với nhụy cùa cây khác cùng loài. 

(\ sự thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng hoa hay khác hoa của cùng 

một cây. 

D. sự kết hợp của tinh tứ cùa cây này với trứng của cùng hoa. 

Cáu 16: Điều nào không đúng khi nói về hạt? 

A. Hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành. 

B. Hợp tử trong hạt phát triển thành phôi. 

c. Tê bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ. 

D. Mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ. 

Càu 17: Bán chất của sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa là 

A. sự kết hợp nhân của hai giao tử đực và cái trong túi phôi hình thành 

hợp tử. 

B. sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân cùa trứng và nhân cực trong túi 

phôi hình thành hợp tử và nhân nội nho. 

c. sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái trong túi 

phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiêm sắc thê lưỡng bội. 

D. sự kết hợp cùa hai tinh tử với trứng ỏ trong túi phôi. 

Câu 18: Bộ nhiễm sắc thế ớ các tế bào có mặt trong sự hình thành giao tử đực ớ 

thực vật có hoa như thế nào? 

* A. Tế bào mẹ, các tiếu bào tử, tế bào sinh sản, tê bào ống phấn đẻu mang 

2n; các giao tử mang n. 

B. Tế bào mẹ mang 2n; các tiếu bào tử, tế bào sinh sản, tế bào ống phấn, 

các giao tử đểu mang n. 

c. Tế bào mẹ, các tiểu bào tử đều mang 2n; tế bào sinh sản, tế bào ống 

phấn, các giao tử đểu mang n. 

D. Tế bào mẹ, các tiếu bào tử, tê bào sinh sản đều mang 2n; tế bào ống 

phấn, các giao tửđéu mang n. 

Cáu 19: Bộ nhiẻm sắc thế của các nhân ở trong quá trình thụ tinh ở thực vật có 

hoa như thế nào? 

A. Nhan của giao tử là n, của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 

2n, của nội nhũ là 2n. 

B. Nhân của giao tử là n, của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 

2n, của nội nhũ là 4n. 

c. Nhân của giao tử là n, cùa nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tứ là 

2n, của nội nhũ là 3n. 
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D. Nhân của giao tử là n, của nhân cực là 11, của trứng là n, cùa hợp tứ là 

2n, của nội nhũ là 2n. 

Câu 20: Thụ phấn là 

A. sự kéo dài ống phân trong vòi nhụy 

B. sự di chuyến của tinh tử trên ông phấn 

c. sự này mẩm của hạt phấn trên núm nhụy 

D. sự rơi của hạt phấn vào núm nhụy và nảy mầm. 

3. c,ợi ý trá lời các câu hói sách giáo khoa 

Mục II: Sinh sán hữu tính ơ thực vật có hoa 

V- Quá trình hình thành hạt phấn: Từ mỗi một tế hào mẹ trong bao phấn 

(2n) giám phân hình thành 4 tiêu bào tử dơn bội (n). Mỗi tế bào con dơn bội 

tiến hành một lán nguyên phủn không cân đối đê hình thành nên cấu tạo da 

bào đơn bội gọi là hạt phấn (thê giao tử đực). Hạt phấn có 2 tế bào (tế bào bé 

là tế bào sinh sản và tế bào lớn là tế bào ống phấn) được bao bọc bỡi một 

vách chung dày, màu vàng. Hạt phấn là thể giao tử dực. 

- Sự hình thành túi phôi: Từ mỗi một tế bào mẹ (2n) của noãn giám phân 

hình thành 4 tế bào con (n) xếp chồng lên nhau, 3 tế bào dưới tiêu biến, 1 tế 

bào sống sót. Tế bào sống sót này sinh trưởng dài ra thành hình ovan và thực 

hiện nguyên phân 3 lần liên tiếp tạo nên cấu trúc gổm 7 tê bào và 8 nhân gợi 

là túi phôi chứa: noãn cầu đơn bội (tế bào trứng), nhân phụ (2n), 2 tế bào 

kèm, 3 tế bào đối cực. Túi phôi là thế giao tử cái. 

Câu hói và bài tập cuối bài 

Câu ỉ: Thụ phấn là quá trình vân chuyển hạt phấn từ nhị dến dầu Iihuỵ cùa 

hoa cùng loài. Tự thụ phân: nếu hạt phấn từ nhị hoa náy mầm trên núm 

nhụy của chính hoa đó hoặc hạt phấn từ nhị của một hoa rơi lên núm nhụy 

của một hoa khác trôn cùng một cây và náy mđm. Trong sự tự thụ phin 

hậu thê có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thê có cùng nguồn gốc. Thụ phấn chéo: 

Nếu hạt phấn từ nhị của một hoa, đạt dến núm nhụy cùa một hoa khác 

trên những củy khác nhau của cùng một loài và nảy mầm tại dííy. Trong 

thụ phấn có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thê' từ hai nguồn gốc khác nhau. 

Càu 2: + Giông nhau: Từ một tế bào mẹ lưỡng bội (2n) qua giám phân hình 

thành nôn 4 bào tử dơn bội (n). Bào tứ dơn bội tiếp tục nguycn phân hình 

thành nên thc giao từ: thc giao tử đực (hạt phàn) và thc giao tứ cái (túi 

phôi). 

200 



+ Khác nhau: tãì cá 4 tiếu hào tứ (hào tử đực) (n) đểu thực hiệu 2 lán 

nguyên phán dô’ tạo nên hạt phân (thế giao tử). Trong lúc đó, từ 4 đại 

hào tử dơn hội (hào tử cái) 3 ticu hicn. chi có 1 dại hào tử xếp trên cùng 

sóng sót, tiến hành 3 lấn nguycn phán tạo nên túi phôi (thổ giao tử cái). 

Cơn 3: Khi Ông phân qua lồ noãn vào túi phôi, nhân tế bào ống phán tiêu 

biến. Nhân tế bào sinh sán nguycn phán một lán hình thành 2 giao tử 

dực (tinh trùng). Giao tử dực thứ nhất (n) kết hợp với noãn (n) tạo thành 

hợp tử (2n) và phát triển thành phôi. Giao từdực thứ hai (n) kết hợp với 

nhím phụ (2n) hình thành phôi nhũ (3n). Sự thụ tinh như trên là thụ tinh 

kép và không cần nước. 

Cỡn 4: hạt nội nhũ: hạt của thực vật một lá mám như: ngỏ, lúa, Lau... 

Hạt không nội nhũ là hạt cùa thực vật hai lá mầm như: lạc, dậu, hướng 

dương... 

Cán 5: llạt là do noãn đã thụ tinh chuyến hoá thành gồm hợp tử và nội nhũ. 

Quá là báu nhụy sinh trưởng và chuyến hoá thành. Ọuá trình hình thành 

quả xảy ra đổng thời với quá trình hình thành hạt. 

B- SINH SẢN Ỏ ĐỘNG VẬT 

Bài 44 

SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 

Ạ. TÓM TÁT KIẾN THÚC 

- Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản trong đó một cá thê sinh ra một hay 

nhiều cá thẻ mới có bộ NST giông hệt nó, không có sự kết hợp giữa tinh 

trùng và tế bào trứng. 

- Các hình thức sinh sán vô tính chủ yếu ở dộng vật là: Phân đỏi, nảy chồi, 

phAn mành, trinh sán. 

- Điêin giông nhau của các hình thức sinh sán trên là: Tạo cá thế mới có bộ 

NST giống cơ thc han đáu. Có ớ dộng vật tháp. Dựa trên cơ sở nguyên phân 

đê tạo ra cơ thè mới (không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng). 

- Líu điếm: Cơ thê sống độc lập, dơn lẻ vẫn có thế tạo ra con cháu, vì vậy có 

lợi trong trường hợp mật độ quần thế thấp. Tạo ra các cá thê mới gióng nhau 

và giống cá thế mẹ về mãt di truyền. Tạo ra sô lượng lớn con cháu gióng 
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nhau trong một thời gian ngấn. Tạo ra các cá thê thích nghi tốt với moi 

trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thê phát triến nhanh. 

- Nhược điểm: Tạo ra các thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền. Vì 

vậy, khi diểu kiện sống thay đổi, có thê dẫn đến hàng loạt cá thẻ bị chết, 

thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt. 

- ứng dụng cùa sinh sàn vô tính trong nuôi cấy mô và nhân bán vò tính ờ 
động vật: Nhân bản vô tính dối với động vật có tổ chức cao nhằm tạo ra 

những cá thế mới có bộ gen của cá thể gốc. Nhân bản vô tính đế tạo ra các 

cơ quan mới thay thế các cơ quan bị bệnh, bị hóng ở người. 

B. PHÂN DẠNG BẢI TẬP 

1. Các bài tập tự giải 

1. Tại sao các cá thê con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thê mẹ? 

2. Cho biết những điểm giông nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản 

vô tính ở động vật? 

3. Hãy nêu ứng dụng của sinh sản vô tính ở động vật trong đời sống sản 

xuất. 

2. Các câu hỏi trác nghiệm 

Câu 1: Đặc điếm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật? 

Ạ. Cá thể sông độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường. 

B. Đảm báo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cá thể. 

C. Tạo ra sô lượng lớn con cháu trong thòi gian ngắn. 

D. Có kha năng thích nghi cao với sự thay đổi của điéu kiện môi 

trường. 

Câu 2: Sinh sản vô tính ờ động vật là 

A. một cá thê’ sinh ra một hay nhiểu cá thể giống và khác mình, không 

có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng. 

B. một cá thố’ luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp 

giữa tinh trùng và trứng. 

c một cá thê sinh ra một hay nhiểu cá thế giống mình, không có sự kết 

hợp giữa tinh trùng và trứng. 

D. một cá thể luôn chi sinh ra một giống mình, không có sự kết hợp 

giữa tinh trùng và trứng. 
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('au 3: Sinh sáu vô tính ớ dộng vặt clựa trên các hình thức phân bào nào? 

A Trực phán và giám phàn. 

B. Nguýt',. phán và giam phàn, 

c. Trực phân và nguyôn phân. 

D. Trực phán, nguyên phán và giám phân. 

Cáu 4: Những hình thức sinh sán vò tính nào chí có ớ dộtig vật không xương 

song 

A. Phân mánh, náy chổi. 

B. Phân dôi, nay chồi. 

c. Trinh sàn, phán mánh. 

D. Tất cá các hình thức trên 

Câu 5: Hình thức sinh sán vô tính nào ử động vật diẻn ra đơn giản nhất? 

A. Náy chồi. 

B. Trinh sán. 

c. Phân mành. 

D. Phân dôi. 

Câu 6: Hình thức sinh san vồ tính nào có ờ dộng vật không xương sông và. 

có xương sống? 

A. Náy chồi. 

B. Trinh sán. 

c. Phân mảnh. 

D. Phân dôi. 

Câu 7: Nguyên tắc của nhân bản vô tính là 

A. Chuyến nhân cùa tế bào xôma (li) vào một tế bào trứng đã láy mất 

nhân, rồi kích thích tê bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình 

thành cơ thê mới. 

B. Chuyên nhân của tố bào xôma (2n) vào một tế bào trứng đã láy mất 

nhân, rổi kích thích tế bào trứng phát triển thành nhôi rồi tiếp tục hình 

thành cơ thê mới. 

c. Chuyên nhân của tế bào xỏma (2n) vào một tế bào trứng, rồi kích 

thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiêp tục hình thành cơ thê 

mói. 

D. Chuyên nhân của tế bào trứng vào tê bào xóma rồi kích thích tế bào 

trứng phất triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thê’ mới. 
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Câu 8: Hạn chế của sinh sản vỏ tính là 

A. tạo ra các thc hệ con cháu không đồng nhâí vé mặt di truyền, nên 

thích ứng khác nhau trước điểu kiện môi trường thay dổi. 

B. tạc ra các thê hệ con cháu đồng nhất vé mặt di truyền, nên thích ứng 

đồng nhất trước điểu kiện môi trường thay dổi. 

c. tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất vể mặt di truyển, nên thích ứng 

kém trước diểu kiện mỏi trường thay đổi. 

D. tạo ra các thế hệ con cháu dồng nhất vể mặt di truyền, nên thích ứng 

chậm chạp trước diều kiện môi trường thay dổi. 

Câu 9: Hình thức sinh sản vô tính nào ờ động vật sinh ra được nhiều cá thê 

nhất từ một cá thể mẹ? 

A. Nảy chói. 

B. Trinh sán. 

c. Phân mánh. 

D. Phân đôi. 

Câu 10: Hình thức sinh sản vô tính nào có ớ cà động vật dơn bào và đa bào? 

A. Nảy chồi. 

B. Trinh sán. 

c. Phân mánh. 

D. Phàn dôi. 

Câu 11: Điểu nào khùng đúng khi nói về sinh sản ở dộng vật? 

A. Động vật dơn tính chỉ sinh ra một loại giao tứ đực hoặc cái. 

B. Động vạt đơn tính hay lưỡng tính chỉ có hình thức sinh sàn hữu tính, 

c. Động vật lưỡng tính sinh ra cả hai loại giao tử đực và cái. 

D. Có động vật có cả hai hình thức sinh sản vô tính và hữu tính. 

Câu 12: Điéu nào không phải là sinh sản vó tính ờ động vật đa bào? 

A. Trứng không thụ tinh phát triển thành cơ thê mới. 

B. Bào tử phát triển thành cơ thê mới. 

C. Mãnh vụn vỡ ra từ cơ thê phát triển thành cơ thể mới. 

D. Chổi con sau khi dược hình thành trên cơ thế mẹ sẽ tách ra thành cơ 

thè mới 

Câu 13: Sinh sàn vò tính là 

A. hình thức sinh sán trong dó một cá thế sinh ra một hay nhiêu cá thê 

mới có bộ nhiễm sắc thc- giồng hệt nó, không có sự kết hợp giữa tinh 

trùng và trứng. 
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B. hình thức sinh sán trong đó một cá thê sinh ra một hay nhiều cá thè 

mới có bộ nhiễm sắc thế gấn giống nó. không có sự kết hựp giữa tinh 

trùng và trứng. 

c. hình thức sinh san trong đó một cá thê sinh ra một hay nhiều cá the 

mới có bộ nhiẻm sắc thể có nhiều sai khác với nó, không có sự kết hợp 

giữa tinh trùng và trững. 

D. hình thức sinh sán trong đỏ một cá thê sinh ra một hay nhiều cá thế 

mới có bộ nhiễm sắc thê giông hệt 11Ó, có sự kết hợp giữa tinh trùng và 

trứng. 

Câu 14: Thè nào là sinh sàn vỏ tính ở dộng vật? 

A. Hình thức sinh sản có sự kết hợp của hai cá thẻ cùng loài. 

B. Hình thức sinh sản chi cần một cá thế gốc, không có sự tố hợp lại vật 

chất di truyổn và các cá thê con giống hệt mẹ. 

c. Là sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng dể tạo hợp tử. 

D. Hình thức sinh sản cấn có hai cơ thể gốc. 

3. (ỉợi > trá lời các câu hỏi sách giáo khoa 

Mục II: các hình thức sinh sán vỏ tính 

Câu 1 ■ - Điểm giống nhau cùa các hình thức sinh sàn trên là: 

+ Tạo cá thể mới có bộ NST gióng C0 thê ban đầu. 

+ Có ớ động vật thấp. 

+ Dựa trên cơ sở nguyên phân để tạo ra cơ thê mới (không có sự kết hợp 

giữa tinh trùng và trứng) 

- Điểm khác nhau là: 

+ Phân đôi dựa trên phân chia dcni giản tê bào chất và nhân bằng cách tạo 

ra eo thắt 

+ Này chồi dựa trên phân bào nguyên nhiễm nhiều lán dê tạo ra một chổi con 

+ Phân mánh dựa trên mảnh vụn vỡ của cơ thể, qua phân bào nguyên 

lìhiổm dế tạo ra cơ thê mới 

+ Trinh sàn dựa trên phân chia tê bào trứng (không thụ tinh) theo kiêu 

nguyên phân nhiéu lần tạo nên cá thê mới có bộ NST đơn bội 

Câu 2: Trong sinh sản vô tính, nguycn phân đóng vai trò chù yếu trong quá trình 

tạo ra cá thế inới. Vì, trong sinh sán vô tính, cá thè mới được tạo thành dựa trên 

quá trình phân bào liên tiếp theo kicu nguyên phân đô tạo ra cá thê mới. 
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Càu 3: Trong các ý trên thì 

a) ưu điểm cùa sinh sản vớ rinh: 

1. Cơ thê sống độc lộp, đơn lẻ vẫn có thê tạo ra con cháu, vì vậy có lợi trong 

trường hợp mât độ quán thể thấp. 

2. Tạo ra các cá thể mới giòng nhau và giống cá thẻ mẹ vé mãt di truyền. 

3. Tạo ra sô lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngấn. 

4. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, 

nhờ vậy quán thổ phát triển nhanh. 

It) Nhược diêm cùa sinh sàn vô tinh: 

Tạo ra các thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền. Vì vậy, khi diều 

kiện sống thay đổi, có thê dản đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ 

quẩn thế bị tiêu diệt. 

Câu hói và bài tập cuối bài 

Càn I: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản trong đó một cá thế sinh ra một 

hay nhiều cá thê mới có bộ NST giống hệt nó, không có sự kết hợp giữa 

tinh trùng và tế bào trứng. 

Câu 2: - Ưu diêm của sinh sán vô tính: Cơ thc sống dộc lập, đơn lé vần có thê 

tạo ra con cháu, vì vậy có lợi trong trường hợp mật độ quàn thc thấp. Tạo 

ra các cá thê mới giống nhau và giống cá thc mẹ vc măt di truyền. Tạo ra 

số lượng lớn con cháụ giỏng nhau trong một thời gian ngắn. Tạo ra các cá 

thê thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần 

thể phát triển nhanh. 

- Nhược diêm của sinh sản vô tính: Tạo ra các thế hệ con cháu giông nhau về 

mặt di truyền. Vì vậy, khi điều kiện sống thay đổi, có thê dẫn đến hàng 

loạt cá thô bị chết, thậm chí toàn bộ quấn thê bị tiêu diệt. 

Câu 3: Trinh sản khác với các hình thức sinh sản khác ở chỗ: Trinh sàn dựa 

trên phân bào nguyên phân nhiều lần cùa tế bào trứng không thụ tinh 

tạo nôn cá thê mới có bộ nhiễm sắc thê đơn bội (n). 

Câu 4: Động vật bậc cao không có khà năng sinh sàn bằng cách phân dôi, 

nảy chổi, phủn manh là do các tê bào của cơ thồ đã bị biệt hoá và có 

tính chuyên hoá cao. 
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Ròi 45 

SINH SẢN HỮU TÍNH 0 ĐỘNG VẬT 

A. TỐM I ÁI KIẾN THÚC: 

- Sinh sán hữu tính là hình thức sinh sán tạo ra cơ thc mới qua sự hình thành 

và hợp nhất 2 loại giao tử đơn bội đực và cái dê tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp 

tử phát triển và hình thành cá thế mới. 

- Các hình thức sinh sán hữu tính: Sinh sàn hữu tính qua tiếp hợp; sinh sản 

hữu tính qua tự phối (tự thụ tinh) là hình thức sinh sán gặp ở các sinh vật 

lưỡng tính - có sự thụ tinh giữa tinh trùng và trứng của cùng một cơ thế; Sinh 

sán hữu tính qua giao phối là hình thức sinh sản có sự tham gia cùa 2 cá thê 

đực và cái.... 

- Quá trình sinh sản hữu tính gồm ba giai đoạn: 

+ I lình thành giao tứ (giao tử cái và giao từ đực) có bộ NST đơn bội là nhờ 

quá trình giám phân trong buồng trứng và tinh hoàn. 

+ Thụ tinh là quá trình hợp nhát 2 loại giao tử dơn bội (n) dực và cái dê tạo 

ra hợp tử lưỡng bội. 

+ Phát triển phôi thai là quá trình phân chia và phân hoá tế bào để hình 

thành các cơ quan và cơ thế mới 

- Thụ tinh ngoài là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ờ 

bên ngoài cơ thế cái. 

- Thụ tinh trong là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ớ 

trong cơ quan sinh dục cùa con cái 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giái 

1. Sinh sản hữu tính có ưu diêm và nhược diêm gì? 

2. Tại sao dộng vật sống ở trôn cạn không thể tiến hành thụ tinh ngoài được? 

3. Chiều hướng tiến hoá của sinh sán ờ động vật? 

2. Các câu hỏi trác nghiệm 

Câu 1: Sinh sản hữu tính ở động vật là 

A. sự kết hợp cùa nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử 

phát triển thành cơ thể mới. 
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B. sự kết hợp ngầu nhiên của hai giao tử đực và cái tạo nên hợp tư phát 

trièn thành cơ thể mới. 

c. sựkết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và cái tạo ncn hợp từ phát 

triển thành cơ thê mới. 

D. sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái với nhiểu giao từ đực tạo nên 

hợp tử phát triển thành cơ thế mới. 

Câu 2: Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sân hữu tính so với sinh 

sản vô tính ở động vật? 

A. Tạo ra được nhiéu biến dị tổ hợp làm nguyôn liệu cho chọn giỏng và 

tiến hoá. 

B. Duy trì ổn định những tính trạng tốt vể mặt di truyển. 

c. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi. 

D. Là hình thức sinh sàn phổ biến. 

Câu 3: Hưóng tiến hoá về sinh sản của động vật là 

A. từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ dẻ 

trứng đến đẻ con. 

B. từ hữu tính đến vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đé 

trứng đến đẻ con. 

c. từ vô tính đôn hữu tính, từ thụ tinh trong dến thụ tinh ngoài, từ đé 

trứng đến đè con. 

D. từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong dến thụ tinh ngoài, từ dẻ 

con dến đẻ trứng. 

Câu 4: Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở dộng vật? 

A. Thụ tinh ngoài là sự kết hợp của hai giao tử đực và cái diễn ra ở 

ngoài cơ thô con cái. 

B. Thụ tinh ngoài là sự kết hợp cùa hai loại giao tử đực và cái diẻn ra ở 

trong cơ thế con cái. 

c. Thụ tinh trong làm tăng ti lệ sống sót của con non 

D. Thụ tinh ngoài làm hiệu quả thụ tinh thấp. 

Câu 5: Bán chất của quá trình thụ tinh ờ động vật là 

A. sự kết hợp của hai giao tử đực và cái 

B. sự kết hợp của nhiều giao tử dực với một giao tử cái 

c. sự kết hợp các nhủn của nhiểu giao tử đực với một nhân giao từ cái. 

D. sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thê đơn bội (n) cùa hai giao tử đực và 

cái tạo thành bộ nhiễm sắc thê lưỡng bội (2n) ở hợp tử. 
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('au 6: Điổu nào khòng đứng khi nói về thụ tinh ờ động vật? 

A. Tự thụ tinh là sự kết hợp của hai loại giao tử đực và cái cùng dược 

phát sinh từ một cơ thể lưỡng tính. 

B. Các dộng vật lưỡng tính chi có hình thức tự thụ tinh. 

c. Thụ tinh chéo là sự kết hợp cùa hai giao tứ đực và cái dược phát sinh 

từ hai cơ thê khác nhau. 

D. Một sô dộng vật lưỡng tính vẫn diễn ra sự thụ tinh chéo. 

Cáu 7: Đặc điếm nào khủng phái là ưu thế cùa sinh sản giao phối so với 

sinh sán tự phối ở dộng vật? 

A. Tạo ra dược nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho tiến hoá. 

B. Duy trì ổn dinh những tính trạng tốt về mặt di truyền 

c. Là hình thức sinh sán phổ biến 

D. Có khá năng thích nghi với những điểu kiện môi trường biến đổi. 

Cáu 8: Vì sao sinh sản theo kiêu giao phôi tiến hoá hơn sinh sản vô tính? 

A. Vì thê hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau 

tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp 

và có khá năng thích nghi với sự thay dổi cùa môi trường. 

B. Vì thế hệ sau có sự đổng nhất vể mặt di truyền tạo ra khả năng thích 

nghi đổng loạt với sự thay đổi của môi trường. 

c. Vì thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau 

tạo ra sự da dạng về mặt di truyền, làm giám xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp 

có hại và tăng cường khả năng thích nghi với sự thay dổi của môi trường. 

D. Vì thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau 

tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiêu biến dị tổ hợp 

có lợi thích nghi với sự thay đổi của môi trường. 

Câu 9: Hình thức sinh sán hữu tính nào tiến hoá hơn? 

A. Tiếp hợp. B. Tự phối, 

c. Giao phôi. D Phàn dôi. 
Cảu 10: Thế nào là thụ tinh ngoài? 

A. Là hình thức các tinh trùng gặp nhau ở môi trường nước 

B. Động vặt dé trứng và xuất tinh trùng vào môi trường nưcÝc và các 

giao tử gặp gỡ nhau một cách ngẫu nhicn. 

c. Hình thức thụ tinh nhờ cơ quan sinh dục phụ 

D. Hình thức thụ tinh xảy ra trong cơ thô động vật 
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Cáu 11: Thế nào là thụ tinh trong? 

A. Là hình thức thụ tinh ngoài cơ thê động.vật. 

B. Là hình thức thụ tinh nhò cơ quan sinh dục vận chuyên tinh dịch. 

c. Là hình thức thụ tinh nhờ cơ quan sinh dục phụ vận chuyến tinh dịch 

từ cơ thế con dực vào cơ thê con cái để có sự kết hợp nhân với hai giao 

tử và tổ hợp vật chất di truyền. 

D. Cả A, B và c đểu đúng. 

Câu 12: Vì sao thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài? 

A. Vì không nhất thiết phái cần môi trường nước. 

B. Vì không chịu ảnh hướng cùa các tác nhân môi trường, 

c. Vì đỡ tiêu tôn năng lượng 

D. Vì cho hiệu suất thụ tinh cao. 

3. Gợi ý trá lời các câu hòi sách giáo khoa 

Mục II: Quá trình sinh sán hữu tính 

V- Tinh trùng được hình thành trong tinh hoàn của con được và tế bào trứng 

được hình thành trong buồng trứng của con cái. 

- Số lượng nhiêm sắc thê của tinh trùng và trứng bằng một nửa so với các 

tế bào khác trong cơ thế là do các tế bào tạo tinh trùng và các tế bào tạo 

trứng dểu phân bào giảm nhiễm. 

- Thụ tinh là sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng tạo thành một hợp tử. Hợp 

tứ có khả năng phân chia nhiều lần tạo thành cơ thế mới. 

- Số lượng nhiẻm sắc thế trong hợp từ gấp đôi so với tinh trùng hoặc tê bào 

trứng là do có sự kết hợp (thụ tinh) giữa tinh trùng (n) và trứng (n). 

- Từ một hợp tử có thể tạo thành một cơ thê mới là do tê bào phân chia liên 

tiếp nhiều lần dế tạo ra rất nhiểu tế bào và các tê bào biệt hoá đế tạo thành 

các cơ quan, hộ cơ quan của cơ thể và cuối cùng tạo thành cơ thế hoàn chinh. 

Mục III: Thụ tinh ngoài và thụ tinh trong 

V- Ví dụ vé động vật thụ tinh ngoài như: cá rô phi, ếch... các dộng vật này 

thụ tinh ngoài vì con cái đẻ trứng vào môi trường nước còn con dực bơi theo 

xuất tinh dịch lên trứng đê thụ tinh. 

- Các dộng vật thụ tinh trong chù yếu là các động vật trên cạn như: gà. 

trâu, bò,... các dộng vật này thụ tinh trong vì trứng gập tinh trùng và thụ tinh 

ờ trong cơ quan sinh dục của con cái. 
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- l!ii điếm của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài: Thụ tinh ngoài có hiệu 

qua thụ tinh tháp do tinh trùng phái hơi trong nước đẽ gặp trứng, dây cùng là 

một trong những lí do giải thích tại sao dộng vật thụ tinh ngoài thường dỏ rất 

nhiều trứng. Thụ tinh trong diễn ra trong cơ quan sinh dục của con cái nên 

hiệu quá thụ tinh cao hcm. 

Mục IV: f)é trứng và đè con 

V- Ví dụ về một sô loài dộng vật ở nước dó trứng: cá hồi, cá rò phi, ếch 

nhái... 

- Ví du vé một số loài động vật ớ cạn đẻ trứng: chim bồ câu, gà, rắn hố 

mang. 

- Ví dụ vé một sô loài động vật ở nước dé con: cá voi, cá heo,... 

- Ví dụ vé một sò loài động vật ớ cạn dẻ con: chó, mèo, trâu bò... 

Dẻ trứng Dè con 

Ưu diêm 

- Không mang thai nên con 

cái không khó khàn khi tham 

gia các hoạt dộng sống. 

- Trứng thường có vỏ bọc 

chống lại các tác nhân mỏi 

trường như nhiệt độ, ánh 

sáng, VSV. 

- Ờ động vật có vú, chất dinh 

dưỡng từ cơ thế mẹ qua nhau 

thai rất phong phú, nhiệt độ 

trong cơ thê mẹ thích hợp với 

sự phát triển của thai. 

- Phôi thai được báo vệ tốt 

nên tỉ lệ chết thai thấp. 

Nhược 

diêm 

- Khi môi trường bất lợi phôi 

phát triển kém và ti lệ nở 

•thấp. 

- Trứng phát triến ngoài cơ 

thê nên dễ bị các dộng vật 

khác sử dụng làm thức án 

- Mang thai gây khó khàn 

trong hoạt động sống của 

đ* .ìg vật. 

- Tiêu tôn nhiều năng lượng 

đénuôi dưỡng thai nhi. 

- Sự phát triển của phôi thai 

phụ thuộcvào sức khoé của cơ 

thê mẹ. 

Càu hỏi và bái tập cuối bài 

Cân ì: Sinh sàn hữu tính là hình thức sinh sán tạo ra cơ thê mới qua sự hình 

thành và hợp nhất 2 loại giao tứ đơn bội đực và cái đê tạo ra hợp tử 

lưỡng bội, hợp tử phát triển và hình thành cá thê’ mới. 
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Càu 2: Quá trình sinh sản hữu tính gồm ba giai đoạn: 

+ Hình thành giao tử (giao tử cái và giao tử đực) có bộ NST đơn bội là 

nhờ quá trình giảm phân trong buồng trứng và tinh hoàn. 

+ Thụ tinh là quá trình hợp nhất 2 loại giao tử đơn bội (n) đực và cái đê 

tạo ra hợp tử lưỡng bội. 

+ Phát triển phôi thai là quá trình phân chia và phân hoá tế bào đế hình 

thành các cơ quan và cơ thê mới 

Cân 3: Ưu điếm của sinh sản hữu tính: Tạo ra các cá thê mới rất đa dạng vé 

mặt di truyén vì vậy dộng vật có thê thích nghi và sống tromg các điều 

kiện môi trường thay đổi. 

Nhược điểm của sinh sản hữu tính: không có lợi trong trường hợp mật 

độ quần thế thấp. 

Câu 4: Thụ tinh ngoài cần có môi trường nưóe đê tinh trùng bơi lội và gặp 

trứng để thụ tinh. Ớ trên cạn là môi trường không khí không đảm bào 

để tinh trùng bơi gặp trứng. 

Câu 5: Những trở ngại liên quan đến sinh sản: Thụ tinh ngoài không thực 

hiộn được vì Ikhoong có môi trưòng nước. Các nhân tố môi trường thay 

đổi nhanh.chóng nên dể làm trứng đẻ ra bị khô, bị hư hỏng do nhiệt độ 

quá cao hoặc quá thấp, ánh sáng mặt trời mạnh...Động vật đã khắc phục 

bàng cách: đẻ trứng có vó đá vôi dày hơn hoặc là phôi thai phát triên 

trong cơ thể mẹ. Thụ tinh trong. Chăm sóc trứng và chăm sóc con non. 

Bài 46 

CO CHẾ ĐIỂU HOÀ SINH SẢN 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

- Quá trình sản sinh tinh trùng và trứng chịu sự chi phối của hộ nội tiết, hệ 

thần kinh và câc yếu tô' môi trường, trong đó hệ nội tiết đóng vai trò quan 

trọng nhất. 

- Các hoocmôn sinh dục như FSH, LH của tuyến yên, testostâron của tinh 

hoàn và một số hoocmôn của vùng dưới đồi có vai trò chù yếu trong quá 

trình sản sinh tinh trùng ở tinh hoàn. 

- Hộ thần kinh tác động lên tinh hoàn thông qua tuyến yên. Mỏi trường gây 

ảnh hưởng lên hoạt động của tinh hoàn thông qua hệ thần kinh và hệ nội tiết. 
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- c 'ác hoocmôn sinh dục như FSII, LI I của luyến yôn, ơstrôgen và progestẽron 

của buồng trứng và một sô hoocmỏn của vùng dưới dổi có vai trò chủ yêu 

trong quá trình phát triển, chín và rụng trứng ớ buồng trứng. 

- Hệ thần kinh và các yếu tô môi trường ánh hưởng lên quá trinn sán sinh 

trứng thông qua hệ nội tiết. Thần kinh căng tháng ảnh hưởng đến hệ nội tiết, 

dần đến rối loạn trong quá trình sinh trứng. Sự hiện diện của con đực hoặc 

cát, nhiệt độ, thức ăn. 

- Nồng độ các hoocmon sinh dục biến đổi theo chu kì là nhờ liên hộ ngược 

từ tuyến sinh dục lên tuyến yên và vùng dưới đổi. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

1. Các bài tập tự giai 

1. Tại sao quá trình sinh trứng lại diễn ra theo mùa? 

2. Cư chê sản xuất trứng? Tại sao quá trình sản sinh trứng lại diễn ra theo 

chu kì? 

3. Tại sao phụ nữ uống viên thuóc tránh thai có thể tránh thai? Giải thích? 

2. Các câu hỏi trác nghiệm 

Câu 1: Tuyến yên tiết ra những chất nào? 

A. FSH, testostêrôn. 

B. LH, FSH. 

C. Testostêrôn, LH. 

D. Testostêrôn, GnRH. 

Câu 2: LH có vai trò 

A. kích thích ống sinh tinh sàn sinh tinh trùng. 

B. kích thích tê bào kẽ sản xuất ra testostêròn. 

c. kích thích phát triển ông sinh tinh và sản sinh tinh trùng. 

D. kích thích tuyến yên sàn sinh FSH. 

Câu 3: Điểu hòa sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bời 

A. hệ thần kinh. 

B. các nhân tô bên trong cơ thể. 

c. các nhần tố bên ngoài cơ thể. 

D. hộ nội tiết. 

Càu 4: Inhibin có vai trò 

A. ức chế tuyến yên sản sinh FSH. 

B. kích thích ổng sinh tinh sản sinh tinh trùng. 
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. c. kích thích tế bào kẽ sản xuất ra testostêrôn. 

D. kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng. 

Câu 5: Tế bào sinh tinh tiết ra chất nào? 

A. Testostêrôn 

B. FSH. 

c. Inhibin 

D. GnRH. 

Cáu 6: FSH có vai trò 

A. kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng. 

B. kích thích tế bào kẽ sản xuất ra testostêrôn. 

c. kích thích phăt triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng. 

D. kích thích tuyến yên sản sinh FSH. 

Câu 7: LH có vai trò 

A. kích thích phát triển nang trứng 

B. kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thể 

vàng hoạt động. 

c. kích thích niêm mạc dạ con phát triên chuẩn bị cho hợp tử làm tổ. 

D. kích thích tuyến yên tiết hoocmon 

Cáu 8: Thể vàng tiết ra những chất nào? 

A. Progesteron và ơstrôgen. 

B. FSH và ơstrôgen. 

C. LH và FSH. 

D. Progesteron và GnRH. 

Càu 9: FSH có vai trò 

A. kích thích phát triến nang trứng. 

B. kích thích tuyến yên tiết hoocmon. 

C. kích thích niêm mạc dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ. 

D. kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thê 

vàng hoạt động. 

Câu 10: Khi nổng độ testostêrôn trong máu tăng cao có tác dụng 

A. gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đổi làm giảm tiết 

GnRH, FSH và LH. 

B. gây ức chê ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm hai cơ quan 

này không tiết GnRH, FSH và LH. 
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c. kích thích tuyến yên và vùng dưới dổi làm tăng tiết GnRH, FSH và 

LH. 

D. gây ức chê ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết 

GnRH, FSH và LI ỉ. 

Câu 11: GnRM có vai trò 

A. Kích thích phát triển ông sinh tinh và sản sinh tinh trùng. 

B. Kích thích tế bào kẽ sản xuất ra testostêrôn. 

c. Kích thích tuyến yên sản sinh LH và FSH. 

D. Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng. 

Câu 12: Tế bào kẽ tiết ra chất nào? 

A. LI ỉ 

B. FSH 

c. Testostêrôn. 

D. GnRH. 

Câu 13: Progesteron và ơstrôgen có vai trò 

A. kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thế 

vàng hoạt động. 

B. kích thích phát triển nang trứng. 

c. kích thích niêm mạc dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ. 

D. Kích thích tuyến yên tiết hoocmon. 

Càu 14: Hoocmôn kích thích ống sinh tinh sản xuất ra tinh trùng là 

A. LH 

B. FSH 

c. ơstrôgen 

D. Pr ogetron 

Câu 15: Hoocmôn kích thích nang trứng chín và rụng trứng, duy trì thế 

vàng là 

A. ơstrôgen 

B. F$H 

c. Testostêrôn 

D. L1H 
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3. (ỉựi ý trả lời các càu hỏi sách giáo khoa 

Mục 1: Cơ chê điều hòa sinh tinh 

V- Tên các hoocmon kích thích quá trình sản sinh tinh trùng ở tinh hoàn là: 

FSH, LH của tuyến yên và testostêrôn của tinh hoàn. Vùng dưới đồi tiết ra 

yếu tố giải phóng GnRH điểu hòa tuyến yên tiết FSH và LH. 

- Vai trò cùa từng hoocmon: 

+ FSH: Kích thích ống sinh tinh sản xuất ra tinh trùng 

+ LH: Kích thích tế bào tuyến kẽ sản xuất ra testỏstêrôn 

+ Testostêron: Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng. 

Mục II: Cơ chẽ' điều hòa sản sinh trứng 

- Các hoocmôn sinh dục như FSH, LH của tuyến yên, ơstrôgen và progestêron 

của buông trứng và một sô hoocmôn của vùng dưới đồi có vai trò chù yôu 

trong quá trình phát triển, chín và rụng trứng ở buồng trứng. 

- Vai trò của từng hoocmon: 

+ FSH: kích thích phát triển nang trứng. 

+ LH: kích thích nang trứng chín và rụng trứng, duy trì thể vàng 

+ dstrôgen và prôgestêron: Làm niêm mạc tử cung dày lên. 

- Hằng ngày phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa progesteron tổng họp 

hoặc ơstrôgen + prôgestêron tổng hợp) có thê tránh thai. Vì uống viên tránh 

thai hằng ngày làm cho nồng độ các hoocmon này trong máu cao và do vạy 

gây ức chế lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH, LH. 

Do tuyến yên và vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng 

không chín và không rụng, giúp tránh được mang thai. 

Cảu hỏi và bài tập cuối bài 

Câu ì: FSH kích thích ống sinh tính sản sinh tinh trùng, LH kích thích tế 

bào kẽ (tế bào Leydich) sản xuất ra testostêrôn. Testostêrôn kích thích 

ống sinh tinh sản sinh tinh trùng. Vì vậy tăng hay giảm sản xuất 

hoocmon FSH, LH làm thay đổi nổng độ testostêrôn. làm ảnh hưởng 

đến quá trình sản sinh tinh trùng. 

Câu 2: FSH, LH kích thích phát triển nang trứng, làm cho trứng chín và 

rụng. Rối loạn sản xuất hoocmon FSH, LH của tuyến yên làm rối loạn 

quá trình chín và rụng trứng. Nồng độ estrôgen và prôgestêron trong 
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máu có tác dụng lên quá trình sán xuất hoocmon FSH, LH cúa tuyên 

ycn, vì vậy ánh hưởng đến quá trình sán sinh trứng. 

Cán Quá trình sãn sinh trứng chú yếu phụ thuộc vào hoocmon tuyến yên 

và hoocmon buồng trứng. Quá trình sàn sinh trứng diỗn ra theo chu kì 

là do nống dộ cúc hoocmon biến động theo chu kì. 

íỉòi 47 

ĐIỂU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ 

HOẠCH Ở NGƯỜI 

A. TÓM TẮT KIẾN THÚC 

Đê làm thay đối sô con có thế sử dụng các biện pháp: sử dụng 

hoocmỏn hoặc chất kích thích tổng hợp, thay đổi các yếu tố mỏi trường, 

nuôi cấy phôi, thụ tinh nhàn tạo. 

Đê điều khiên giới tính có thể sứ dụng các biện pháp: sử dụng 

hoocmôn, tách tinh trùng, chiêu tia từ ngoại, thay đổi chế độ ăn... 

- Sinh đẻ có kế hoạch là điều chinh vé sô con, thời điểm sinh con và khoáng 

cách sinh con cho phù hợp... Có thể sử dụng các biện pháp tránh thai: Bao 

cao su, dụng cụ tứ cung, thuốc tránh thai, triệt sán nam và nữ, tính vòng 

kinh, xuất tinh ngoài âm đạo. 

B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP 

’ 1. Các bài tập tự giải 

1. Tại sao không nên lạm dụng biện pháp nạo hút thai? 

2. Hiện nay có những biện pháp nào làm tăng sinh sản ờ động vật? 

3. Tại sao sử dụng hoocmỏn có thể làm tăng sinh sản ở động vật? Ý nghĩa 

của việc nuôi cây phôi? 

2. Các câu hòi trắc nghiệm 

Câu 1: Một trong những biện pháp thường được sử dụng để điéu khiển giới 

tính ở vật nuôi là 

A. cho giao phổi tự do 

B. chọn lọc trứng 
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c. tách tinh trùng 

D. cho giao phôi gần 

Càu 2: Những yếu tô nào gây ra rối loạn quá trình sinh trứng và giám khả 

năng sinh tinh trùng? 

A. Căng thẳng thđn kinh (stress), sợ hãi, lo âu, buồn phiổn kéo dài, và 

nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy. 

B. Căng thẳng thđn kinh (stress), sợ hãi, lo âu, buồn phiền kéo dài và 

thiếu ãn, suy dinh dưỡng. 

c. Căng thẳng thần kinh (stress), sợ hãi, lo âu, buồn phiển kéo dài và 

chế độ ăn không hợp lí gây rối loạn trao đổi chất của cơ thê. 

D. Chế độ ăn không hợp lí gây rối loạn trao đổi chất của cơ thê và 

nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy. 

Cáu 3: Biện pháp nào cho thụ tinh nhân tạo đạt kết quả cao và dễ đạt dược 

mục đích chọn lọc những đặc điểm mong muốn ở con đực giống? 

A. Sử dụng hoocmon hoặc chất kích thích tổng hợp. 

B. Thụ tinh nhân tạo bên trong cơ thể 

c. Nuôi cấy phôi 

D. Thụ tinh nhân tạo bên ngoài cơ thể. 

Càu 4: Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo biện pháp nào? 

A. Sử dụng hoocmon hoặc chất kích thích tổng hợp. 

B. Thay đổi các yếu tô' môi trường, 

c. Nuôi cấy phôi. 

D. Thụ tinh nhân tạo bên ngoài cơ thể. 

Câu 5: Điểu hòa ngược âm tính diễn ra trong quá trình sinh trứng khi 

A. Nồng độ GnRH giảm 

B. Nồng độ FSH và LH cao 

c. Nồng độ progesteron và ơstrôgen giảm 

D. Nồng độ progesteron và ơstrôgen cao. 

Câu 6: Biện pháp nào có tính phổ biến và hiệu quả trong việc điéu khiên tý 

lệ đực cái? 

A. Phân lập các loại giao tử mang NST X và Y, rổi sau đó mới cho thụ tinh 

B. Dùng các yếu tô' môi trường trong tác động, 

c. Dùng các yếu tô môi trường ngoài tác động. 

D. Thay đổi cặp NST giới tính ở hợp tử. 

218 



Câu 7: Những biện pháp nào thúc day trứng chín nhanh và rụng hàng loạt? 

A. Sử dụng hoocmon hoặc chát kích thích tổng hợp, thay dổi các yêu tô 

môi trường. 

B. Nuôi cây phôi, thụ tinh nhân tạo. 

c. Nuôi cấy phôi, thay dổi các yếu tò môi trường. 

D. Nuôi cấy phôi, sử dụng hoocmon hoặc chất kích thích tổng hợp. 

Câu 8: Ti lệ đực cái ớ động vật bậc cao xấp xi I : 1 phụ thuộc chủ yêu vào 

A. Cơ chế xác định giới tính 

B. Ảnh hưởng của môi trường trong cơ thể. 

c. Ánh hưởng của mỏi trường ngoài cơ thế. 

D. Ánh hưởng của tập tính giao phối. 

Càu 9: Tại sao cấm xác định giới tính cùa thai nhi ở người? 

A. Vì sợ ảnh hường đến tâm sinh lí của người mẹ. 

B. Vì tâm lí của người thân muốn biết trước con trai hay con gái. 

c. Vì sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. 

D. Vì định kiến trọng nam khinh nữ, dẫn dến hành vi làm thay đổi ti lệ 

trai và gái. 

Câu 10: Cơ sớ khoa học của uống thuốc tránh thai là 

A. Làm táng nồng độ progesteron và ơstrôgen trong máu, ức chê ngược 

lên tuyến yên và vùng dưới dổi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH nên 

trứng không chín và không rụng. 

B. Làm tăng nồng độ progesteron và ơstrôgen trong máu, ức chế ngược 

lên tuyến yên và vùng dưới đói làm táng tiết GnRH, FSH và LH nên 

trứng không chín và không rụng. 

c. Làm giảm nồng độ progesteron và ơstrôgen trong máu, ức chế ngược 

lên tuyên yên và vùng dưới đổi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH nên 

trứng không chín và không rụng. 

D. Làm giảm nồng độ progesteron và ơstrôgen trong máu, ức chế ngược 

lên tuyến yên và vùng dưới đổi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH nên 

trứng không chín và không rụng. ^ 

Câu 11: Thụ tinh nhân tạo được sử dụng trong các biện pháp nào? 

A. Nuỏi cấy phôi, thay đổi các yếu tô môi trường. 

B. Thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy phôi, sử dụng hoocmon hoặc chất kích 

thích tổng hợp. 
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c. Sử dụng hoocmon hoàc chất kích thích tống hợp. thay đổi các yíu tú 

môi trường. 

D. Thay đổi các yếu tô môi trường, nuôi cấy phôi, thụ tinh nhân tạo. 

Càu 12: Biện pháp nào làm tăng hiệu quả thụ tinh nhất? 

A. Thay đổi các yếu tố môi trường. 

B. Sử dụng hoocmon hoặc chất kích thích tổng hợp. 

c. Nuôi cấy phôi. 

D. Thụ tinh nhân tạo bên ngoài cơ thê. 

Câu 13: Điều hòa ngược âm tính diẻn ra trong quá trình sinh tinh trùng khi 

A. Nồng độ GnRH cao 

B. Nồng độ testostêrôn cao 

c. Nồng độ testostêrôn giảm 

D. Nồng độ FSH và LI ỉ giảm. 

Câu 14: Điều nào khống dúng với sinh đé có kế hoạch? 

A. Điều chinh khoảng cách sinh con. 

B. Điều chỉnh sinh con trai hay gái. 

c. Điểu chỉnh vé thời điếm sinh con. 

D. Điều chỉnh vổ số con. 

Câu 15: Các bước gây đa thai nhân tạo ở dộng vật quý hiếm? 

A. Tiêm hoocmôn thúc đây sự chín và rụng của một trứng rồi lấy trứng 

đó ra ngoài 

B. Thụ tinh nhân tạo được hợp tử, rồi tác dộng lên hợp lử dang phân 

chia, tách ròi các tê bào con. 

C. Cấy riêng từng tê bào vào dạ con của con cái mang thai giúp đẻ được 

nhiéu con từ một trứng thụ tinh. 

D. Cả A, B và c đểu đúng. 

3. Gợi ý trả lời các câu hỏi sách giáo khoa 

Mục I: các biện pháp làm tăng sinh sán ở động vật 

V- Sử dụng hoocmon có thê làm tăng sinh sản ở động vật vì: hoocmon kích 

thích trứng chín hàng loạt, rụng nhiểu trứng; sử dụng trứng đê thụ tinh nhân 

tạo; tạo được giới tính 1 sô loài theo yêu cầu sản xuất. 

- Ý nghĩa thực tiễn của tạo dòng vô tính: Giúp tạo ra hàng loạt cá thê mới 

có những đặc điếm giống nhau mà con người mong muổn. 
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Cãu hói và hài tạp cuói bài 

Ctầế f' t w thv. 'rả hu bằng cách lập bang sau 

Tên biện pháp UntỊ> sinh (/dộng ' Tát thin tị - ỊỊÍtii thít h 

Biện 

pháp 

làm 

1 thay 

! dối 

số 

con 

ỉ Sứ dụng hoocmòn hoặc 

ì chất kích thích tống hợp 

Kích thích trứng chín hàng loạt, rụng 

nhiều trứng- Sử dụng trứng đê thụ tinh 

nhân tạo. 

Thay dổi vẽu tò mói 

trường 

Tăng số trứng/lẫn đe, dẻ sớm. 

Nuôi cấy phôi 

- Cho nhiều con cái cùng mang thai và 

đé đổng loạt, tiện chăm sóc. 

- Táng nhanh số lượng các động vật 

1 quý hiếm. 

Thự tinh nhan tạo - Hiệu quá thụ tinh cao. 

- Sử dụng hiệu quá các con đực tốt. 

Biện 

pháp 

diều 

Sử dụng hoocmôn Tạo dược giới tính ị sỗ loài theo yêu 

cầu sàn xuất 

Tách tinh trùng Chọn loại tinh t'ùng mang NST X hay 

Y dê thụ tinh vói trứng -> tạo giới tính 

theo ý muôn 

1 giới 

1 tính 

|_ 

Chiếu tia tử ngoại Tạo giới tính Xạt nuôi theo ý muốn 

Thay dối chế độ ăn Tạo giới tính vật nuôi theo ý muốn 

Xác định sớm giới tính 

"'phôi (thê Bar) 

Giúp phát hiện sớm giới tính vật nuôi 

đê giữ lại hay loại bó 

Càu 2: Từ 10 đến 19 tuổi là tuổi vị thành niên Ở lứa tuổi này, cơ thê đang 

vào giai đoạn hoàn thiện câu tạo và chức năng cùa các cơ quan. Vì vậy, 

sự cun thiệp từ bồn ngoài (tăng nồng đỏ progesteron và estrôgen nhân 

tạo) và sẽ làm ánh hường đèn các quá trình hoàn thiện tự nhiên, đặc biệt 

là ảnh hưởng đến hoàn thiện cơ quan sinh dục. Những người dưới 19 

tuổi không nên sử dụng biện pháp triệt sán đê tránh mang thai vì việc 

nối lại ỏng dẫn tinh hoặc ống dẫn trứng đê các ống này trở về trạng thái 

ban dầu là rất khó khăn, chi phí cao, khó có con. 

Câu .1: Nạo hút thai không được xem là biên pháp tránh thai vì nạo hút thai có 

thế gây nên hậu quá nghiêm trọng đổi với sức khóe người phụ nữ như 

viêm nliiẻm đường sinh dục, vô sinh... thậm chí có thê dẩn đến tứ vong. 
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GIỚI thiệu một số dể kiểm tra cuối chuông 

ĐỂ số Ị: 

Họ tên học sinh:... 

Lớp:... 11A. 

TRA VIẾT 
Để chẵn: 

Đề lẻ: o 

Điểm ^_—- 

BÀI KIỂM ^- 

(r7hìfi tịintt í tì III bìtì: 45 phút) 

Câu 1. Sinh sản vô tính là gì? Hãy nêu các hình thức sinh sản vô tính ở 

thực vật? Cho ví dụ. 

Câu 2. Hãy phân tích ưu diêm và nhược điểm của hình thức sinh sán 

hữu tính ỏ dộng vật. ' 

ĐỂ SỐ 2: 

Họ tên học sinh:... 

I Lớp:.. Ị1A.. 
Đé chẵn: 

Để lẻ: "o 
BÀI KIỂM TRA VIẾT 

('Thòi t/ìait tàm bài: 45 phút í 

Câu 1. Hãy nêu vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vạt và 

đối vói sản xuất của con người. 

Câu 2. Hãy phân tích chiéu hướng tiến hoá của sinh sản ờ dộng vật? 

ĐỂ SỐ 3; 

Họ tên học sinh: 

Lớp.....Ị1A... 

Để chẵn 

Để lẻ: 

Câu 1. Anh (chị) hãy so sánh hình thức sinh sản vô tính và sinh sản hữu 

tính ở thực vật? 

Câu 2. Xináp là gì? Hãy nêu đặc điếm cấu tạo và cơ chế hoạt động của các 

loại xináp? 

o 
BÀI KIỂM TRA vr 

(r7bừì t/ian tàm bùi: 45 phút) 

o 
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ĐỂ SỎ 4: 

Họ tén học sinh: 

Lớp I IA. 

Đổ chẩn: 

Đề lẻ: 

BÀI KIỂM TRA VIẾT 

('Thòi t/itm hun hùi: 4 ĩ phút) 

I Câu 1. ị lãy trình bày diễn biến chính của quá trình thụ tinh ở thực vật. 

Câu 2. Cho biết những diêm giống nhau và khác nhau giữa các hình 

; thức sinh san vô_tính ò dộng vái1 

ĐỚP An các câu hỏi trắc NGHICM 

CHƯƠNG I : CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG I.ƯỢNG 

A- CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VÂT 

Đáp án bài 1.1 

T 2 3 4 5 J6 T 8 9 10 

B c D c D TA_" c D ~ B D 

Tĩ 12 13 14 15 ị 16 17 1¥ 19 20 
A 'Ã c D c ■_ 
Đáp án bài 1.2 

1 2 ~ r5 P~1 T~ Ĩ6 1 lĩ y 
”Tid n 

D c 
£ 

õ B~ Ị"Ã B • 1 B D "ic“ 1 

í!l:j 12 13 14 15 ~~1 16 ' 17 19 j~2Õ ‘ j 

Đáp án bài 1.3 

1 [2~n 3 4 
- 

6 T” Ị 8 9 J°_l 
A . c A D ~Ã “Ã A Tc Ả c 
n 12 13 Ị 4 15 16 "1 ' 17 1 lx 19 20 j 

1 B D D c 
ZU - E 1 
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Đáp án bài 1.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B c D A c c D c B c 
Tĩ Ti ~| 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án bài 1.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A D D A D - - - 

TT 12 13 14 \5_[16 17 18 19 20 

Đáp án bài 1.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A c D D A c A A B B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B 
zzj 

A c A D D “Ã A D 

B. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT 

Đáp án bài ỉ . 15 

1 2 3 4 5 6 [7 8 9 10 

A c B A c B A D A B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ZZj - - 

Đáp án bài 1.16 





CHƯƠNG II: CẢM ỨNG 

A: CẢM ỨNG ở THỰC VẬT 

I bài 11.23 

2 3 4 5 6 7 

B • D C A D c 

12 13 14 15 16 17 

"c c A c B B 

I bài 11.24 

2 
3 4 5 6 7 

A B c A c 
12 ~ 13 14 15 

[c A A c 

B: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT 

bài 11.26 





CHƯƠNG III: SINH TRUỎNG VÀ PHÁTTRlỂN 

A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở-THỰC VẬT 

Đáp án bài III.34 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c A B c A c B A B c 
11 12 13 14 15 

B c A B B 

Đáp án bài III.35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A c A c A D A D c B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

“Ẽ c D A D A B A D A 

Đáp án bài III.36 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D B c A c A B B B c 

11 12 13 14 15 

B c c B A .' : 
Ị 

B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 

Đáp án bài III.37 

1 2 3 4 5 " 6 7 8 9 10 

c B A B c "1 B B c A B 

11 12 13 14 15 

A c A c D _ 
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MỤC LỤC 

Lời nói đẩu ...3 

Chương I. Chuyển hoá vật chất và năng lượng 

A. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ờ thực vật .5 

B. Chuyển hoá vật chát và năng lượng ờ động vật .55 

Chương II. Càm úng 

A. Cảm úng ờ thục vạt.107 

B. Cảm ứng ờ dộng vật. 118 

Chương III. Sinh trưỏng và phát triển 

A. Sinh trường và phát triẻn ở thực vật...156 

B. Sinh trưởng và phát triễn ở động vật.. 170 

Chương IV. Sinh sàn 

A. Sinh sàn ở thực vật.  189 

B. Sinh sản ở dộng vật. 201 

Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm.223 
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